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1. Szakmai hitvallás, vezetői küldetés  
 

„Aki megélte a múltat, értelmezni tudja a 

jelent, csak az tudja eredményesen tervezni a 

jövőt.” 

    (Bányai Adalbert)

  

 

Szakmai életem teljes mértékben összefonódott az Egressy három évtizedes történetével. 

Pedagógusi pályámat az akkor Egressy Gábor Finommechanikai és Műszeripari 

Szakközépiskolában kezdtem. Innovatív környezetbe kerültem, és ez meghatározó volt pályám 

alatt végig. Minden lépcsőfokot végigjártam, sok reformot végigasszisztáltam, majd tevékenyen 

is részt vettem azokban. A folyamatos önképzés igénye hamarosan elvezetett az ELTE –re, ahol 

elvégeztem a humánmenedzsment szakértői (oktatási szakirány) képzést. A 2 év kiemelkedően 

hasznos volt vezetői munkámban, a vezetői kompetenciák fejlesztésében. A köz- és 

versenyszféra működésének összehasonlítása, a vezetési elméletek és gyakorlat megismerése, a 

pszichológiai és gazdasági tantárgyak segítettek abban, hogy más szemlélettel közelítsek meg 

feladatokat, meglássam a szervezetfejlesztésben rejlő lehetőségeket, átemelve a 

versenyszférából az oktatás menedzsmentben is használható dolgokat. 

Vezetői éveim alatt sok tapasztalatot szereztem, pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt. Az 

elmúlt évek nehézségei megedzettek, és több dolgot másképp láttatnak velem. A változások 

évei után úgy gondolom, a mostani fenntartói rendszerben hosszabb távra tervezhetünk, 

egyértelmű út áll előttünk. Ez a tény, valamint az átélt sikerek és kudarcok, amik értek a vezetői 

pozícióban az eltelt négy évben, megerősítettek abban, hogy a tapasztalatok birtokában 

folytassam a megkezdett munkát. 

A benyújtott pályázatom arra irányul, hogy mindent, amit elértünk és arra érdemesnek tartunk 

megtartsunk és tovább fejlesszünk, az új lehetőségeket továbbra is észrevegyük, és azokat a 

magunk javára fordítva vonzóbbá és stabilabbá tegyük az iskolát.  
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2.  Helyzetelemzés 

2.1 Az iskola  

      „ 

A BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája elődjét 1912-ben 

alapították, szakközépiskolaként 1964-től működik. Az eredeti épülethez később két új 

szárnyat építettek, amelyből az egyik megpróbál harmonizálni a régivel, a másik viszont 

teljesen elüt tőle. Ettől eltekintve a nagy épület igazi iskolai benyomást kelt, messziről 

eltéveszthetetlenül uralja a környezetet.  

Zugló zöldövezeti részében, nagy fák ölelésében fekszik, nagyon jól megközelíthető a 

város bármely pontjáról, illetve az agglomerációból is. Kellemes környék, minden 

szempontból ideális a tanulni vágyó fiatalok és a minőségi munkát végző dolgozók 

számára.  

2.2 Pedagógiai célok és tevékenységek 

Az iskola Pedagógiai Programja részletesen tartalmazza az iskola céljait, tevékenységeit 

és szellemiségét. Csak néhány fontosabb szempontot emelnék ki ezek közül. 

A folyamatosan változó jogszabályi környezetben az iskola dolgozói a nevelést és 

oktatást egyformán fontos feladatnak tartják. Egységesek vagyunk abban, hogy a 

mindenkori jogszabályok által engedett kereteket minél hasznosabb, az elvárásoknak is 

megfelelő tartalommal töltsük meg. Lehetőséget adunk minden tanulónknak arra, hogy 

képességeiket kibontakoztassák és fejlesszék, önmagukból a legjobbakat hozzák ki 

középiskolai éveik alatt. Talán legnehezebb a motivációjuk, érdeklődésük felkeltése, 

ezért igyekszünk olyan célokat megfogalmazni, amelyek ténylegesen érdekeltté teszik 

őket a tanulásban. 

Ma már a középiskolákban tanulnak az ún. „Z” generációs gyerekek. Ők beleszülettek a 

modern digitális technológia világába, a tanulással, a tudás megszerzésének 

módszereivel kapcsolatban egészen más elvárásaik és igényeik vannak. A szakirodalom 

őket „digitális bennszülötteknek”1 hívja, és a pedagógusokhoz képest nagy előnyük van 

ezen a területen. A velük való munka során új feladatokkal szembesülnek a tanárok. A 

sikeres nevelés-oktatás érdekében új módszereket, új munkaformákat és új értékelési 

módokat kell elsajátítaniuk. Interaktív tanórai- és tanórán kívüli-, valamint iskolán 

                                                           
1 http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf 

1-2. oldal 

 

 

http://goliat.eik.bme.hu/~emese/gtk-mo/didaktika/digital_kids.pdf
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kívüli tevékenységeket kell beiktatni a hagyományos tanítás-tanulás folyamatába. Ma 

már senki sem zárkózhat el az IKT alapú oktatástól, ezen a területen folyamatos 

önképzésre, továbbképzésre van szükség. 

Évről évre alig változik jobb irányban a belépő kilencedik évfolyam attitűdje, 

magatartása, ami nagy kihívást jelent a pedagógusoknak. Ebből következik, hogy 

legnehezebb dolgunk a 9-10. évfolyamon van, a sokféle helyről érkező tanulóknak 

igyekszünk átadni az iskola értékrendjét, normáit és szellemiségét. A felnőttek 

értékrendje régóta nem meggyőzés útján épül be a diákok értékrendjébe, hanem 

elsősorban a példamutatás során. A felnőttek magatartása, viselkedése – a jó és rossz 

példa egyaránt – formálja a fiatalokat anélkül, hogy ez mindig tudatosulna akár bennük, 

akár tanáraikban. Ezért tartjuk nagyon fontosnak az egységes elvárások mentén, az 

iskola alapelveinek betartásával folyó nevelő- oktató munkát. 

Kiemelten kezeljük a személyiségfejlesztést és személyiségformálást. A hozzánk járó 

diákok között sok a bizonytalan, jövőképpel nem igazán rendelkező fiatal. Nem tudnak 

eligazodni a világ dolgaiban, sokszor rossz tapasztalatokat hordoznak magukban a 

környezetükről, és nem igazán érzik jól magukat a bőrükben, nem találják a helyüket. 

Gondolkodásuk formálása, kiegyensúlyozott személyiségük kialakítása, célok 

megfogalmazása és az ahhoz vezető utak megmutatása nevelésünk fontos céljai.  

Ezek miatt is kezeljük kiemelten az osztályfőnöki munkát, és egy osztály végig vitele 

után pihenőidőt biztosítunk a pedagógusok számára, egy évig nem kapnak új osztályt. 

A sokoldalú személyiségformálás terepe a diákönkormányzat is, amely részt vesz az 

iskolai programok szervezésében és lebonyolításában. Saját éves munkaterv alapján 

dolgozik egy általa választott segítő tanár támogatásával. Az iskola az őket érintő 

kérdésekben mindig kikéri a DÖK véleményét. Diák vezetőink a gólyatáborok 

rendszeres résztvevői, ahol munkájukkal segítik a kilencedikesek beilleszkedését. 

Tevékenyen vesznek részt az iskolaszintű megmozdulásokban (Egressy nap, projekt 

napok, DÖK kirándulás, akadályverseny, stb.).  

A másik kiemelt területünk a környezettudatos nevelés, a környezettudatos életmód 

kialakítása. 2013 óta ökoiskolaként működünk, és zöld projektekben veszünk részt. 

Büszkék vagyunk az iskola épületeinek és udvarának rendjére és tisztaságára, a 

körülöttünk lévő zöld területek látványára. Nagy előrelépést tettünk a tanulók és 

dolgozók „zöld szemléletének” formálásában. A gondozottság mögött sok munka van, 

amely nem csak takarítóinkat és karbantartóinkat dicséri, hanem a közösségi szolgálatot 
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időnként itt is teljesítő tanulók és tanáraik közös munkáját is. Az öko program 

fenntartásában az iskola minden szereplője részt vállal.  

A tolerancia, egymás elfogadása és megértése alapelvünk, erre irányuló törekvéseink 

következtében egyre kevesebb az agresszív megnyilvánulás. A konfliktuskezelést, 

problémamegoldást segítjük, preferáljuk a beszélgetéseket a büntetésekkel szemben. 

2012 és 2016 (március) között összesen 6 fegyelmi tárgyalást kellett lefojtatni 

magatartási problémák miatt. 

A vezetői és tanári közös ügyelet, a szabályok egységes betartatására való törekvés, a 

tanulók között töltött szünetek mind-mind a nyugodtabb környezet irányába hatnak.  

Az intézmény nyitott minden újra, de kitart hagyományai mellett. Az Egressy nap, a 

gólyatábor, a katonai tábor, a DÖK kirándulás, a nyelvi tanulmányutak, a házi 

versenyek, stb. mind olyan program, amelyet diákjaink várnak, és szervezésükben is 

részt vesznek. A közösséghez tartozás, a közösségért végzett munka, az egy célért való 

együttműködés hordozza magában a sikert.  

 

2.3 Képzési struktúra, képzési kínálat 

 Jelenleg műszaki- (Villamosipar és elektronika, Informatika) és sport ágazatban 

tanulnak diákjaink. A Gépészet ágazatra 2016/2017. tanévtől várunk ismét diákokat. 

ágazat osztályok száma megjegyzés 

 9. 

évf. 

10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf.  

Villamosipar és 

elektronika 

- 1 1 1 -  

Informatika 2 2 2 2 1 az egyik osztály 

minden 

évfolyamon két 

tanítási nyelvű 

Sport 1 1 1 1 - MFA 

 

Elektronikai 

műszerész 

   1  esti felnőttoktatás 

 

Utolsó osztályaink futnak ki 2016-ban a régi szakmacsoportos alapozó képzésből, a 

feljövő évfolyamok már az ágazati kerettanterv szerint tanulnak, ahol nagy szerepet kap 

az összefüggő nyári szakmai gyakorlat. 
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Képzési rendszerünk a 2008/2009. tanév végén gyökeresen megváltozott, ekkor volt 

utoljára szakképzős évfolyamunk. A szakképzés átalakítása folytán a gépész- és az 

elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban tanulók az akkori Szily Kálmán 

Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban, az informatika 

szakmacsoportban tanulók a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 

Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolában tanulhattak az OKJ-s 

képzésben. Ez több problémát is generált. Egyrészt csökkent a tanulólétszám, nem csak 

azáltal, hogy a 12. év végeztével elhagyták tanulóink az iskolát, hanem azzal is, hogy a 

9. évfolyamra kevesebben jelentkeztek, mivel azokat az intézményeket helyezték 

előtérbe, ahol az érettségire helyben épült rá a szakképző évfolyam. Másrészt mivel 

csak szakmacsoportos alapozást végeztünk, a szakmai fejlődés, a szakképzés területe 

gyengült, jobb eredményeket értünk el a közismeret területén, mint a szakmai oldalon. 

Érettségi vizsgatárgyként nagyon kevesen választották a szakmai tárgyakat. 

Nyelvi előkészítő osztályt 2011/2012. tanévben indíthattunk utoljára informatika 

szakmacsoportban, sajnos már ezt is csak felezve sikerült a két tanítási nyelvű 

osztályunkkal. Az informatika szakmacsoportos nyelvi előkészítős osztályaink nem 

voltak igazán sikeresek, nem hozták nagy számban azt az elvárást - ami a fő cél lett 

volna -, hogy középfokú nyelvvizsgával zárják a középiskolai tanulmányaikat.  

A két tanítási nyelvű osztályunk 2010-ben tudott utoljára elektronika szakmacsoportban 

beiskolázni, ez az osztály is vegyes volt már az informatika szakmacsoporttal. Azóta 

csak informatikai két tanítási nyelvű osztályaink vannak. Nagyon népszerű, ez a képzés 

az, ahol minden évben nagy a túljelentkezés, és könnyen feltöltjük az osztályt. Bár 

nagyobb leterheléssel jár, mint a normál osztályok, a kimenet egyértelműen megéri a 

belé fektetett munkát.  

 

Iskolánknak hosszú évekre visszamenőleg kiemelten támogatott területe volt a sport, 

ezen belül a labdarúgás. A futball utánpótlás nevelése az iskola hagyományaihoz 

tartozik. Sok egyesülettel voltunk kapcsolatban, ma már csak egy komoly, megbízható 

és stabil partnerünk van, a Magyar Futball Akadémia. 2007-től van együttműködési 

megállapodásunk, négy évfolyam tanul a kispesti Bozsik Stadionban, az Akadémia 

székhelyén. Tanáraink naponta, órarend szerint járnak ki, mert az edzések miatt a 

tanulók nem tudnának ingázni a két telephely között.  Az együttműködés értelmében a 

sporttal kapcsolatos minden teendőt az egyesület végez, a nevelési feladatokat közösen 

vállaltuk. A cél olyan játékosok nevelése, akik mind a magyar, mind a nemzetközi 
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futballban hírnevet szerezhetnek az Akadémiának és iskolánknak. Eredményeik nem 

csak a sportban kiválóak, de a tanulásban is kezdetektől a legjobb átlagú osztályok 

között vannak, mind évközben, mind az érettségi vizsgákon.  

A sport ágazatban megszerzett tudásuk lehetővé teszi, hogy a tanulók saját 

teljesítményüket megfelelően tudják értékelni, így az esetleges kudarcok, sikerek 

mentálisan jobban feldolgozhatók. A szakmai elméleti és gyakorlati órákon olyan 

ismereteket sajátítanak el, amelyek a későbbi tanulásban és a sportéletben egyaránt 

hasznosíthatók.  

Minden osztályunkban csoportbontásban tanítjuk a szakmai gyakorlati tantárgyakon túl 

a matematikát, az idegen nyelvet, az informatikát, illetve a két tanítási nyelvű 

osztályokban a célnyelven oktatott tárgyakat (pl. célnyelvi civilizáció, szakmai elmélet). 

Az emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyak általában a matematika, fizika, idegen 

nyelv, történelem, katonai alapismeretek és a szakmai elméleti tárgyak.  

2.4 Az iskola tanulói 

Az iskola jelenleg 670 tanuló befogadására alkalmas, az érettségi utáni szakképzés 

megszűnése óta ezt a keretet nem tudjuk feltölteni. A 2015/2016. tanévben az október 

elsejei létszámunk 400 fő volt. A létszám csökkenése a 2010/2011. tanévtől kezdődött, 

amikor végzős tanulóink nem maradtak nálunk az OKJ-s képzésre, hanem a TISZK-ek 

megalakulása folytán más szakképző intézményekben folytatták tanulmányaikat. Nyelvi 

előkészítő osztályt utoljára 2011-ben indíthattunk, így minden évben egy osztályunk 

úgy ment ki, hogy nem jött utánpótlása. Évekig négy belépő osztályt indíthattunk, és öt 

ballagott el az iskolából. A folyamatos létszám csökkenés tehát sajnos előre látható és 

kiszámítható volt. A középiskolás korosztály létszáma még jelenleg is lefelé mozdul el, 

ez sem könnyíti meg a beiskolázást.  

 

1. sz. ábra 
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Az elektronika- és a gépészet szakmacsoport a szülők és az általános iskolás tanulók 

körében – a széleskörű tájékoztatás ellenére - nem igazán népszerű, így ezekbe az 

osztályainkba évről-évre kevesen jelentkeztek. Vegyes osztályként indíthattuk őket 3 

évig, majd 2012-ben erre a fenntartó már nem adott engedélyt. A tisztán elektronika 

szakmacsoportos osztály így minden évben nehezen állt össze, és általában 28 fővel 

indult. 

 

2. sz. ábra 

 

Az iskola legnépszerűbb képzése a két tanítási nyelvű osztály, amely évek óta 32 feletti 

létszámmal indul. 2012-ben a fenntartó szándéka az volt, hogy iskolánkban megszünteti 

ezt a lehetőséget, az iskola neve Egressy Gábor Szakközépiskolaként jelent meg az 

Alapító Okirat módosításának tervezetében. A képzés sikerességét és hasznosságát 

bemutató kérelem és személyes meghallgatás után engedélyezték végül, hogy továbbra 

is beiskolázhassuk a legmotiváltabb tanulókat ebbe az osztályba. 

2015-16. tanév elején nem indult el a Villamosipar- és elektronika ágazatban az 

elektronika osztályunk, és a három év után újra engedéllyel meghirdetett Gépészet 

ágazatban sem. Egy vegyes osztály kijött volna a jelentkezőkből, de az akkori fenntartó 

továbbra sem engedélyezte ennek indítását. A tanulók így másik intézményekben 

kezdték meg tanulmányaikat. 

A 2015/2016. tanévben egy szakképző osztály is megkezdte munkáját, a második 

évüket teljesítik iskolánkban. Alapítványi iskola megszűnése után vettük át őket, 

elektronikai műszerész (34 522  03) végzettséget szereznek év végén. 

A beiskolázási nehézségek mellett nagy problémát jelent az év közbeni lemorzsolódás. 

Évente 25-30 tanuló távozik iskolánkból, és kb. 10-15 érkezik. A leggyakoribb okok a 

következők: 
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1. tanulási nehézségek – egyéni foglalkozásokkal sem képes, vagy nem akar eljutni az 

érettségi vizsgákig 

2. a 16. életév betöltése – nem szándékozik tovább tanulni 

3. a szakmai tantárgyak nehézsége, vagy az összefüggő nyári gyakorlat miatt 

gimnáziumban folytatja a tanulmányait 

4. pályatévesztés miatt, nem érdekli a választott szakmacsoport, másik szakképző 

intézménybe megy át 

5. költözés 

 

 

3. sz. ábra 

Tanulóink számára minden évben kiemelt célként tűzzük ki, hogy nyelvvizsgát 

szerezzenek. A csökkenő tanulói létszám ellenére a megszerzett nyelvvizsgák száma 

növekszik. 

 

 

4. sz. ábra 

Végzőseink jelentős számban tanulnak tovább mind a felsőoktatásban, mind a 

szakképzésben. A pályájuk fontos számunkra, így minden évben nyomon követjük volt 

tanulóink továbbhaladását, egyre kevesebb az, akiről nincs adatunk. 
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5. sz. ábra 

 

A tanulmányi eredmények alakulása megnyugtató, folyamatos javulást tudunk elérni a 

módszertani sokszínűség és a sokféle tevékenységi- és értékelési lehetőség 

kihasználásával. 

 

 

6. sz. ábra 

 

A bukások száma sajnos továbbra is sok, különösen félévkor. A problémás területeken 

intézkedési tervek készülnek, tanórán kívüli foglalkozásokkal és egyéni fejlesztésekkel, 

illetve tanórákon a differenciált oktatással is igyekszünk a bukások számát csökkenteni, 

és felzárkóztatni a lemaradó diákokat. 
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  7. sz. ábra      8. sz. ábra 

 

Tanulóink zöme a szomszédos kerületekben lakik.  Sokan a környező településekről 

érkeznek. A vidékről naponta bejáró tanulók száma több év átlagában meghaladja a 80 

főt. Kollégistáink száma átlagosan 70 fő. 

Az iskola tanulói összetétele nagyon heterogén. Egyaránt megtalálhatók a jó anyagi 

helyzetű és jó családi hátterű, valamint a legszegényebb családból jövő diákok is. Egyre 

nehezebb megszervezni a külföldi tanulmányi utakat és sítáborokat a családok romló 

anyagi helyzete miatt.  

A BTM –es tanulók növekvő száma mellett egyre több sajátos nevelési igényű (SNI) 

tanulót is fogadunk. 

Legnagyobb kihívást évek óta a késések és az ebből is adódó igazolatlan hiányzások 

jelentik. A problémát nem tudtuk megnyugtatóan megoldani, bár több lehetőséget is 

megpróbáltunk ennek rendezésére. Az utóbbi három évben fegyelmi tárgyalás 

igazolatlan hiányzás miatt három volt. 

 

 

9. sz. ábra 
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2.5. Szakmai munka  

2.5.1 Szakmai munkaközösségek 

Pedagógiai Programunk „gyerek központú”, egyik alapgondolata az, hogy ne a 

tantárgyat tanítsuk, hanem a tanulót. Ebből következően preferáljuk a differenciált 

oktatást, az egyéni szükségletek, egyéni haladási tempó figyelembe vételét, de a 

tananyagtartalom megnövekedése nem könnyíti meg ennek megvalósítását. A 

kompetencia képességek, készségek, attitűd, ismeretek és megszerzett tudás egysége. 

Ezért nagy hangsúlyt kap oktatói munkánkban, hogy nem csak az ismeretek átadására 

törekszünk, hanem a képességek optimális kihasználására is. A készségek, jártasságok 

és a kreatív gondolkodás kialakítására és használatára neveljük diákjainkat. Az 

élethosszig tartó tanulásra akkor tudjuk felkészíteni őket, ha megszerettetjük velük a 

tanulást, és az önképzés igényét kialakítjuk bennük, hogy képesek legyenek a 

későbbiekben az ismereteket önállóan is megszerezni. 

A kompetencia alapú oktatás és az ismeretátadás egységben való kezelésének 

fontosságát tanáraink mára teljes mértékben elfogadták. Kollégáim többsége ismeri a 

reformpedagógiai irányzatokat és elképzeléseket, óráikon ezeket is hasznosítani tudják a 

hagyományos módszerek mellett. Módszertani sokszínűség jellemző az órák 

tervezésére. A csoportmunka, páros munka, kooperatív oktatás mellett a frontális 

munkaformát is fontosnak tartjuk. Tananyag és csoportfüggő, hogy mikor milyen 

módszerekhez nyúl a pedagógus. Lehet nagyon hasznos, interaktív órát tartani 

frontálisan is, és a legjobban előkészített kooperatív munka sem mindig célravezető. A 

módszerek megválasztásában a pedagógusok önállóan döntenek, a cél az, hogy érdekes, 

motiváló és a tanulást megszerettető foglalkozásokat tartsanak.  

Iskolánkban jelenleg 9 szakmai munkaközösség dolgozik. A munkaközösségek között 

szoros a munkakapcsolat. Az iskolavezetéssel együtt az iskolai nevelési-oktatási 

folyamatok tervezésében és szervezésében való részvétel mellett a mindennapi 

problémák megbeszélése, a horizontális tudásátadás kiemelt területe munkájuknak.  

Minden munkaközösség életéből néhány tevékenységet emelek ki. 

Osztályfőnöki munkaközösség: 

A legnagyobb munkaközösség, jelenleg 16 +1 (esti) osztályfőnök van. Éves tanmenet 

alapján dolgoznak, amely összhangban van a Munkaterv célkitűzéseivel. 

Esetmegbeszélések, évfolyam értekezletek segítenek munkájuk összehangolt 

végzésében, és a problémák, konfliktusok kezelésében. Az osztályfőnöki órákra olyan 
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témákat terveznek, amelyek az adott évfolyamnak hasznosak. Ehhez minden évben 

összeállítunk egy szakirodalmi listát, amelyet hasznosíthatnak. Az iskolán kívüli 

programok szervezése nagyrészt az ő feladatuk, az éves tervekben ebből mindig sok 

szerepel. Kiemeltek a múzeum-, színház-és kiállítás látogatások, de emellett sok osztály 

megy el szabadidős programokra, pl. korcsolyázás, paintball, kirándulások.  

A közösségi szolgálat koordinálása a vezetőséggel szoros együttműködésben zajlik. 

 

Idegen nyelv 

Angol nyelv 

Szintén nagy munkaközösség, a kéttannyelvűség miatt egy anyanyelvi tanár is tagja. Ő 

már második éve dolgozik iskolánkban, amerikai állampolgár. Tanulóink 90 %-a tanulja 

az angol nyelvet, és egyre többen jutnak el arra a felismerésre, hogy nyelvvizsgát 

szerezzenek. Emelt óraszámban tanulhatják a nyelvet, erre biztosítunk időkeretet. A két 

tanítási nyelvű osztály tanulói közül sokan a 10. év végére megszerzik a középfokú B2 

komplex típusú nyelvvizsgát, érettségin pedig a C1-t. Tanáraik háziversenyeken is 

biztosítják számukra a megmérettetés lehetőségét, ilyenek pl. a műfordító-, 

nyelvhelyességi-, versmondó- és országismereti verseny. Minden évben legalább egy 

utat szerveznek angol nyelvterületre. A munkaközösség hagyományai közé tartozik, 

hogy megismertesse a tanulókat az angolszász kultúrával és szokásokkal, így a 

Halloween és a decemberi Christmas Day megszervezése is az ő feladatuk. 

 

Német nyelv  

Normál osztályainkban nagyon kevesen tanulnak németet, kicsik a csoport létszámok, 

ezért a nyelvoktatást évek óta évfolyamszinten kell megszerveznünk. A két tanítási 

nyelvű osztályban a 10. évfolyamtól ajánljuk a második idegen nyelvet (német vagy 

orosz). Mivel a kötelező óráik száma nagyon magas, így szakkör formájában vagy 

szabadon választott tantárgyként épül be az oktatásba. Az orosz nyelv iránt általában 3-

4 diák érdeklődik, így egyéni foglalkozásban oldjuk meg számukra az oktatást. 

Általában az első nehézségek után időhiányra hivatkozva 1-2 tanuló feladja. 

Német nyelvből kevés diák vállal be nyelvvizsgát, többnyire azok, akiknek valamilyen 

családi kötődésük van a nyelvhez.   

A normál osztályainknak is felajánljuk a második idegen nyelvet, de sokuknak már egy 

nyelvet is nehéz elsajátítania, ezért inkább azt preferáljuk, ha egyet tanulnak, és abból 

eljutnak a nyelvvizsgáig, vagy legalább a közelébe kerülnek az utolsó év végére. 
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Kétévente németországi vagy ausztriai nyelvi utat kínál a munkaközösség a németül 

tanulóknak, amelyeknek nagy a népszerűsége.  

 

Reál (matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz) 

Évek tapasztalata sajnos, hogy tanulóink egyre nagyobb része hiányos matematikai 

alapokkal érkezik, pedig ez a tárgy elengedhetetlenül szükséges a műszaki 

tanulmányokhoz. A munkaközösség nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, a logikus 

gondolkodás fejlesztésére. Minden kolléga rendelkezik egyéni foglalkozás 

lehetőségével, így a diákok bármelyik, szakos tanárhoz fordulhatnak segítségért. 

A természettudományos tárgyak óraszáma az elmúlt időszakban megnőtt, így a 

humánerőforrást fejleszteni kellett elsősorban a biológia területén. A szakmai- és humán 

tárgyak mellett nagyon fontos része oktatáspolitikánknak a természettudományos 

gondolkodásra, a világban való eligazodásra, a saját testük és szervezetük működésének 

ismeretére nevelés. A szaktanárok különböző iskolai és iskolán kívüli programokkal 

próbálják felkelteni és fenntartani az érdeklődést a tantárgyaik iránt; Kutatók éjszakája, 

kémiai és fizikai kísérletek, projektnapok (Pi nap), kiállítások és kirándulások (Paks).  

A 2015/2016. tanév nagy vállalkozása a „Földért” projekt, amit teljes mértékben 

diákjaink találtak ki, és szerveztek meg budapesti iskolák számára.2 

 

Magyar 

Ahogy a matematikai alapkészségek hiánya nagy problémát jelent a reál 

munkaközösségnek, ugyanúgy nagy feladat elé állítják a magyar munkaközösség tagjait 

a bekerülő tanulók szövegértési és szövegalkotási problémái és kommunikációjuk 

gyenge színvonala. Egyre több diák érkezik diszgráfia, diszlexia szakértői véleménnyel, 

akik számára tanórákon kívül is megszervezzük a fejlesztéseket, amit ilyen 

végzettséggel rendelkező kollégánk tart.  

A munkaközösség nagyon aktív az iskolai- és iskolán kívüli tevékenységek 

szervezésében. Hagyományos versenyeink a versmondás, helyesírás, szép kiejtési 

verseny. A szép kiejtési versenyen egy-egy tanuló minden évben tovább jut az országos 

szintre. A könyvek iránti érdeklődés felkeltését szolgálják az olvasási versenyek, 

amelyek egy-egy híres alkotó műveit ajánlják elolvasásra, majd ahhoz kapcsolódó 

feladatok megoldását várják. Ezek a tanulók szövegértési kompetenciáit is fejlesztik.  

                                                           
2 www.egressy.eu 

Főoldal, 2016. 04.04-i állapot 

http://www.egressy.eu/
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Történelem 

Mint a másik humán munkaközösségnek, szintén kiemelt feladata a szövegértési- és 

szövegalkotási kompetenciák fejlesztése. A szaktanárok elsődleges célja, hogy 

logikusan gondolkodó, történelmünket jól ismerő, a tények tudását a mindennapi 

életben hasznosítható és összefüggéseket átlátó tudást adjanak diákjainknak. Sok 

interaktív- és projekt órát tartanak, bevonva a tanulókat a tananyag feldolgozásába. 

Gyakran járnak múzeumokba és múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Minden évben 

egy adott témában versenyt írnak ki, amelyen több fordulóban vesznek részt a 9-10. és a 

11-12. évfolyam tanulói. Időnként a versenyeket Budapest szinten is meghirdeti az 

iskola. Legutóbbi versenyünk az on-line felületen is elérhető Honismereti verseny, ami 

több fordulós és sok diákot megmozgat.3 

 

Sport 

Ebben a tanévben futott fel minden évfolyamnál a mindennapos testnevelés. Az iskola 

meg tudta oldani, hogy ez ténylegesen testnevelés óra legyen, és mindegyiket 

szaktanárok tartsák. A tornatermünk kihasználtsága teljes, gyakran 2 osztály is osztozik 

rajta, ilyenkor a biztonság és a balesetmentes munkakörnyezet megteremtése elsődleges 

szempont. 

Heti három alkalommal van lehetőség tömegsportra. Mivel sok a sportolónk, a 

testnevelést egyre többen választják érettségi tantárgyként, amelynek csak részben célja, 

hogy ebben az irányban tanuljanak tovább, sokan inkább a számukra könnyebb 

felkészülési lehetőséget tartják szem előtt.  

  Diákjaink rendszeresen indulnak kerületi-, országos- és nemzetközi versenyeken, 

ahonnan jó eredményekkel térnek haza. Továbbra is okoz konfliktusokat a tanár –diák - 

szülő kapcsolatban, hogy vannak, akik nem szívesen öltöznek át, és nem nagyon 

akarnak részt venni a foglalkozásokon.  

 A sport munkaközösség tagjai a katonasuli tárgyait tanító kollégák is. 2010 óta folyik 

iskolánkban sikeresen ez a program, az első két év után sokan választják fakultációban, 

és évente 5-10 diák érettségi vizsgát is tesz a tantárgyból. 

 

 

 

                                                           
3 http://egressy.eu/documents/2015_2016/honismereti_verseny/index.html 

2016. 04. 04-i állapot 

http://egressy.eu/documents/2015_2016/honismereti_verseny/index.html
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Informatika-számítástechnika  

Nagy munkaközösség, mivel ez a legnépesebb szakmacsoport az iskolában. A 

beiskolázás során eziránt érdeklődnek a legtöbben, a tanulók  egy része azonban a 

későbbiekben már nem annyira lelkes, kevésbé érdeklődik komolyabban a programozás 

iránt. Ennek okát alapvetően abban látjuk, hogy – a folyamatos tájékoztatás ellenére - 

teljesen más elképzelései vannak szülőnek, diáknak egyaránt az informatikáról, mint 

szakmai tantárgyról. Sokan a közismereti informatikára gondolnak, amiben a tanuló már 

eredendően kiválónak érzi magát, a programozás nehézségeit felismerve azonban rájön, 

hogy mégsem ezt szeretné csinálni. A TISZK-es időszakban az érettségi megszerzése 

után kevesen mentek át másik iskolába, hogy szakmát szerezzenek, ezzel 

tulajdonképpen beáldozták a 4 év tanulást. Az informatikai alapismeretekből vizsgát az 

érettségin évente csak 1-2 tanuló tett, a közismereti informatikából ellenben szinte 

mindenki vizsgázott.    

A szaktanárok folyamatosan képezik magukat, hogy lépést tartsanak a fejlődéssel, és ezt 

át tudják adni a diákoknak is.  Igyekeznek színesíteni a palettát, pl. weblapkészítő- és 

fejlesztő, valamint robotprogramozó szakkört tartanak, pályázatokon indulnak, 

előadókat hívnak, próbálják a szakmát megszerettetni ily módokon is. 

A TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében 2011-ben elindították az azóta híressé vált 

Fülemüle informatikai versenyünket, amely országos-, illetve határon túli versennyé 

nőtte ki magát. A verseny eddigi eredményei, eseményei és a verseny kiírás mindenki 

számára elérhető.4  

A munkaközösség tagjai élen járnak a digitális tananyagfejlesztésben. Több szaktanár 

saját webhelyén adja közre az általa készített tananyagokat és oktatási segédanyagokat. 

 

Elektronika-gépészet  

Kis létszámú munkaközösség, a szakmai elméletet és gyakorlatot oktatók nincsenek 

könnyű helyzetben. Kevesen választják ezt a két szakmacsoportot, a gépészetre évek óta 

nem tudunk beiskolázni. Ebben a tanévben az elektronika osztályunk sem indult el. A 

tanulók sajnos gyenge matematikai tudással rendelkeznek, kevéssé motiváltak, 

nehéznek tartják az elmélet részt, a korrepetálások, egyéni foglakozások ellenére is 

gondot okoz nekik annak megtanulása. Hamar elveszítik érdeklődésüket a tantárgy 

iránt. A 9. évfolyamon innen távoznak a legtöbben, szinte mindegyikük valamelyik 

                                                           
4 http://informatika.gtportal.eu/ és www.tehetseggondozas.hu 

http://informatika.gtportal.eu/
http://www.tehetseggondozas.hu/
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gimnáziumba megy át. Ennek ellenére mindig vannak kiemelkedő tehetségeink, akik az 

országos szakmai versenyeken jó eredményeket érnek el. Felkészítésüket egyéni 

foglalkozások keretében végzik tanáraink. A szakmai gyakorlat sokkal népszerűbb, mint 

az elmélet. A tanárok módszertani képzettségét és emberi hozzáállását dicséri, hogy a 

tanulók itt megszeretik a szakmát, és ezen a területen lényegesen jobban teljesítenek. 

Bár jelenleg gépészeink nincsenek, a „kreatív gépész” szakkör továbbra is működik, az 

elektronikához kapcsolódó szakkörökkel együtt eléggé népszerű. 

 

MFA  

A legfiatalabb munkaközösség, amely összeköti a szakmai munkaközösségeket, tagja 

minden tanár, aki kinn is tanít az Akadémián. A közös munka sok egyeztetést kíván, 

ezért alakult meg a 2015/2016. tanévben. Vezetője az Akadémia kollégiumának 

igazgatójaként is dolgozik, és szoros munkakapcsolatban áll az iskola vezetésével. A 

munkaközösség összetétele folytán hatékonyan tud együttműködni. Erre szükség is van, 

mivel a sérülések, felkészülések, bajnoki- és edzőmérkőzések miatt gyakran kell 

módosítani az órák időpontján, nem ritkán a tanítási szünetekben kell pótórákat 

beiktatni. Az MFA osztályokban tanítók ezt vállalták és rugalmasak a változások 

kezelésében.  

2.5.2 Minőségbiztosítás 

 2.5.2.1 Elégedettség mérések  

2014-ben megtörtént az intézmény vezetőinek mérése (ld. 1 sz. melléklet), 2015-ben az 

intézmény pedagógusainak mérése (ld. 2. sz. melléklet). 

 
2.5.2.2 Külső mérések 

OKM mérések eredményei5 

Matematika 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő nagy szakközépiskolai 

telephelyek és aránya (%) 

 

 2012. 2013. 2014. 2015. 

jobban 9% 10% 16% 15% 

hasonlóan 18% 34% 34% 34% 

gyengébben 73% 56% 50% 51% 

 

                                                           
5 Pappné Tóth Kornélia (Minőségbiztosítás munkacsoport vezető) elemzése 
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Az iskola átlaga az elmúlt 4 évben szignifikánsan nem változott. A nagy 

szakközépiskolák közt elfoglalt helyünkben 2013-ban következett be változás, azóta 

helyzetünk stabil, a középmezőny elején állunk. 

Képességeloszlás: 

Az elmúlt 4 évben a képességeloszlás alakulását a következők jellemezték: 

A 25 percentilishez tartozó képességpontunk magasabb, és a minimum értékünk is 

magasabb, mint a referenciacsoport értékei. 

Az interkvartilis félterjedelem szűkebb, a 75 percentilishez tartozó képességpont 

nagyjából azonos. Ez azt jelenti, hogy tanulóink 50%-a homogén, az átlagnál jobb 

képességű csoportot alkot. A maximum érték a nagy szakközépiskolai szint felett van.  

(Az összehasonlítás alapjául a nagy szakközépiskolák értékeit tekintjük.) 

A képességszintek szerinti bontásból kiderül, hogy az elmúlt négy évben a 4. szint alá 

az országos szakközépiskolai összehasonlításban a tanulók 41,9% - 36,6% -a esett. 

Iskolánkban ez az arány az elmúlt 4 év mindegyikében az országos átlag alatt maradt, 

vagyis azoknak a 10. évfolyamos tanulóknak az aránya, akik az új ismeretek 

befogadásához szükséges képességekkel sem rendelkeznek 11% és 24,5% között 

ingadozott.  

Továbbhaladási szint 

alatt teljesítők aránya 

2012. 2013. 2014. 2015. 

Országos 

szakközépiskolai 

40,5% 36,3% 41,9% 35,4% 

Telephelyi  11,4% 19% 24,5% 18,9% 

 

A tanulók fejlődése: 

Tanulóink fejlődése az országos szakközépiskolai átlag felett van. Az elmúlt évben 

általában a tanulók 2/3- részénél mutatható ki hozzáadott érték. 

Szövegértés 

A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő nagy szakközépiskolai 

telephelyek és aránya (%) 

Az előző években megszerzett pozíciónkat sikerült javítani.  

 2012. 2013. 2014. 2015. 

jobban 20% 28% 23% 20% 

hasonlóan 31% 47% 46% 40% 
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gyengébben 49% 25% 31% 40% 

 

Az átlagok az elmúlt 4 évben szignifikánsan nem változtak. 

Képességeloszlás: 

Az elmúlt 4 évben a képességeloszlás alakulását a következő jellemezték: 

A 25 percentilishez tartozó képességpontunk magasabb, mint a referenciacsoport 

értékei. A minimumérték alacsonyabb, mint a nagy szakközépiskoláké. 

Az interkvartilis félterjedelem szűkebb, a 75 percentilishez tartozó képességpont 

nagyjából azonos. Ez azt jelenti, hogy tanulóink 50%-a homogén, az átlagnál jobb 

képességű csoportot alkot. A maximum érték a nagy szakközépiskolai szint felett van. 

Az osztályok szerinti bontásból kiderül, hogy a két tanítási nyelvű osztályok átlaga 

emelkedik ki.  

(Az összehasonlítás alapjául a nagy szakközépiskolák értékeit tekintjük.) 

Az elmúlt 4 év során a 4. képességszint alatt teljesítők aránya egy év kivételével 15% 

körül mozgott. Ez lényegesen kevesebb, mint az országos szakközépiskolai átlag.  

Továbbhaladási szint alatt 

teljesítők aránya 

2012. 2013. 2014. 2015. 

Országos szakközépiskolai 26,2% 21,8% 28,7% 26,7% 

Telephelyi 14,6 15,5% 24.8/ 15,5% 

 

A tanulók egyéni fejlődése 

A tanulók fejlődését mutató regressziós egyenes a gyengébb és közepes tanulók 

esetében az országos átlag alatt van. A tanulók 2/3 részének fejlődése az országos átlag 

feletti. 

Eredmények a CSH index tükrében 

Sokáig nem tudtuk elérni, hogy a szülők megfelelő számban küldjék vissza a tanulói 

kérdőíveket, ezért nem állt rendelkezésre CSHI adat. Az elmúlt 3 évben sikerült a 

szülők együttműködési készségét erősíteni, így már ez az adat is rendelkezésre áll. A 

CSHI alapján elvárt eredménytől az iskola átlaga szignifikánsan nem tér el. 

Az elmúlt 4 évben Az Országos Kompetenciamérések eredményének elemzésekor 

osztályok szerinti értékelések is készültek, amelyeket az adott osztályokban dolgozó 

szaktanárok tovább bontottak. A szövegértés kapcsán a tantestület megállapodott abban, 
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hogy minden tantárgy tanítása során törekedni kell a szövegértési képesség 

fejlesztésére. 

 

Célnyelvi mérés 

2015-ben történt először célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű osztályban, amelynek 

célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Ezért a 

mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés állt, 

ahol a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A 

tanulók fele írta meg a tesztet, a többieknek már megvan a B2 komplex nyelvvizsga, így 

mentesültek a mérés alól. 

A mérésben résztvevő diákok közül 6 fő érte el a 60% feletti szintet, 1 tanuló két 

százalék híján teljesítette, és 6 tanuló esik bele a gyengébben teljesítők kategóriájába. 

 

2.5.2.3 Belső mérések 

A belső mérések célja annak felmérése, hol tart az adott évfolyam, osztály a kitűzött 

célokhoz képest. Az eredmények minden esetben feldolgozásra kerülnek, a 

munkaközösség értékeli, és javaslatot tesz a további haladásra, módosításokra és 

fejlesztési területekre. Jellemzően az alábbi méréseket tartjuk meg iskolánkban: 

Próba érettségi a 11. évfolyam számára irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 

illetve a szakmai tárgyakból.  

Amíg nem volt központilag célnyelvi tudásmérés, addig a 9. évfolyam végén tartottunk 

vizsgát a két tanítási nyelvű osztályban. 

A sport munkaközösség folyamatosan végezte a fizikai állapotmérést, a 2014/15. 

tanévben pedig teljesítette az előírt NETFIT felméréseket.  

 

Érettségi 

A kötelező tantárgyakon kívül legnépszerűbb választott tantárgyak az informatika, a 

testnevelés és az elektronikai alapismeretek. Gépészeink közül 2015-ben többen 

választották a szakmai tantárgyat. Kevesen tesznek vizsgát fizikából, biológia és 

földrajz minden vizsgaidőszakban 1-3 van. Emelt szintű nyelvi vizsgát elsősorban a két 

tanítási nyelvű osztály tanulói tesznek angol nyelvből, 60-80%-uk kapja meg az 

érettségivel együtt a felsőfokú C1 nyelvvizsgát. Az érettségi tantárgyi vizsgák általában 

a várakozásoknak megfelelően alakulnak. Mindig van néhány diák, akinek előrehozottra 

kell módosítani a vizsgáit, mert nem teljesíti a tantárgyi követelményeket év végén. 
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A 2014/15. tanév matematikai vizsgái a megszokottnál gyengébben sikerültek, sokan 

szóbeliztek, hogy sikeres legyen a vizsgájuk. A problémákat feltártuk, és megtettük a 

megfelelő intézkedéseket. 

 

     10. sz. ábra 

Emelt szinten az idegen nyelv mellett leginkább matematikát, informatikát és 

testnevelést választanak diákjaink.  Szakmai tárgyakból a legjobbak írnak, elsősorban a 

két tanítási nyelvű osztályokból, az eredmények azért ilyen kiemelkedőek. 

 

 

11. sz. ábra 

2.5.3 Versenyek 

Az elmúlt négy év kiemelt feladata volt az országos- és egyéb versenyeken való 

megmérettetés. Sok tanulónk vett részt különböző területeken, ahol kisebb-nagyobb 
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sikereket mondhatnak magukénak. A teljesség igénye nélkül emelek ki néhányat az 

előző évek eredményei közül.  

Tanulmányi versenyek 

A fizika OKTV-n két tanuló kevés pontszámmal lemaradva nem jutott túl az első 

fordulón, matematika OKTV-n több tanuló is indult, egy jutott be a következő 

fordulóba, az angol OKTV-n indult tanulók magas pontszámot értek el, de nem jutottak 

tovább. A német OKTV-n egy tanulónk országos 14. helyezett lett. 

Az OMTV döntőn egy 4., 5., 8. és 11. helyet, az SZÉTV döntőn egy 5. egy 15. 

helyezést és az Országos NYÁK tervező versenyen egy 10. helyezést értek el diákjaink. 

A Zrínyi Ilona Matematika Tesztversenyen hárman kategóriájukban első helyen 

végeztek, egyik végzős osztályunk csapata is első helyezett lett. 

A Kenguru nemzetközi matematika versenyen 2014/2015-ben első alkalommal vett 

részt iskolánk 34 tanulója, nem jutottak tovább, de megpróbáltak legjobb tudásuk 

szerint teljesíteni.  

Minden évben eljut diákunk a Szép Kiejtési Verseny országos döntőjébe. 

A Magyar-Izraeli baráti Társaság szervezésében megtartott „Egyre közelebb” c. 

holokauszt témájú versenyen csapatunk a negyedik helyen végzett (szakközépiskolák 

közül az első helyen). 

Minden évben részt vesz néhány diákunk a saját szervezésű Fülemüle versenyen. 

Az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében meghirdetett YPEF (Young People in 

European Forests) versenyen 2016-ban indultak először tanulóink. 

 

Katonasuli és sport versenyek 

CrimeBox Bűnmegelőzési Országos Egyesület által szervezett 17 kilométeres, 9 

állomásos járőrverseny két csapattal, 6 fővel, összesített első helyezés, + egy arany, két 

ezüst és két bronzérem; Pákozdi járőrverseny második helyezés; Püspökszilágyban 

megtartott mezei futóbajnokság két 2. helyezés; katonasuli focibajnokság minden 

alkalommal az 1-3 hely valamelyike. 

MFA eredmények: U-21 - Merkantil Bank kupa (hazai rendezés) 1. hely; U-17 - 

Puskás-Suzuki kupa: 4. hely, Franciaország, CROIX: 4. hely; U-16 - Németország, 

Amtzell: 8. hely. 

Zugló kupa versenyek, atlétika, labdarúgás, kosárlabda, Coca Cola Kupa, stb. 

versenysorozatokon általában az első hatban elért helyezések. 

Budapesti Diákolimpia Bajnokság – rúdugrásban 1. hely 
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2.5.4 Pályázatok 

Hazai pályázatok 

2011-óta zajlik a TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009-0027 „Iskolai tehetséggondozás” 

projektünk eredményeinek fenntartása, aminek keretében minden évben: 

- megszervezzük a Fülemüle országos/nemzetközi informatika versenyt (összesen több 

mint 100 iskola több 100 diákja vett részt rajta) 

- megrendezzük a Fülemüle tehetségnapot, amelyet ifjú tehetségek bemutatói 

színesítenek, valamint szakmai előadások tesznek tartalmassá 

- szervezünk projekt napokat és legalább 5 tanulmányi versenyt 

- minden évben tanulóinknak minimum 30%-a rész vesz valamilyen tehetséggondozó 

programban. 

2012-ben indultunk az „Innovatív iskola” TÁMOP 3.1.4 pályázati kiíráson. Az 55 MFt-

os pályázatunk minden szempontból megfelelt a formai követelményeknek, azonban a 

nyerteseket sorsolták, és nem volt szerencsénk elnyerni a támogatást. 

2013-ban megpályáztuk, és megnyertük az Ökoiskola címet. 

2015-ben pályázatot nyújtottunk be a NTP-MKÖ-14 pályázati kiírásra „Egressy 

hagyományőrző tábor” szervezése céljából. Pályázatunk nem nyert támogatást. 

2015-ben a Nemzeti Tehetségprogram keretében kiírt NTP-MTTD-15 pályázati 

programon támogatást nyertünk (1 MFt) egy nyílt forráskódú blog-motor készítését 

célzó szakköri program megvalósítására.6.  

 

Nemzetközi pályázatok 

2010-2013 között folytatódott az előző évek Comenius programjára (Regenerative 

Energien) épülő új szakasz „Active House” néven.  

2014-ben az Európai Unió támogatta pályázatok rendszerén belül régi és új partnerekkel 

megpályáztuk az - régebbi két Comenius pályázat folytatásának szánt, Erasmus + 

program keretében támogatott -„Old Buildings, New Technologies” nevű projektet.  A 

téma ismét környezetvédelmi, megújuló energiaforrásokat preferáló területet foglal 

magába. Ezúttal nem csak napenergia felhasználása, hanem az abban nyert tapasztalatok 

alapján egy aktív ház megtervezése után a végső cél annak kivitelezése három súlyponti 

országban, égtájanként elosztva Közép-, Észak- és Dél-Európában. 

                                                           
6 https://github.com/gtportal/w3suli/wiki 

 (a készülő blog- motor forráskódja elérhető itt) 

 

 

https://github.com/gtportal/w3suli/wiki
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Az Erasmus+ projekt keretében nyertünk szakmai látogatást Berlinbe, ahol két kolléga 

képviselte iskolánkat.   

Egy pedagógus vett részt idegen nyelven tantárgyat oktatók továbbképzésén Nagy –

Britanniában. 

 

 

12. sz. ábra 

2.6 Intézményi erőforrások 

2.6.1 Személyi feltételek 

A csökkenő tanulói létszámmal együtt a nevelőtestület létszáma is csökkent, jelenleg 

ötvenen vagyunk, ebből két kolléga van gyesen. 1998 óta a tantestület tagja egy 

anyanyelvi tanár, aki színesíti, de emellett gyakran nehezíti mindennapjainkat. Szinte 

minden évben más töltötte be ezt az állást, így folyamatos törődést igényelnek a 

beilleszkedés és kulturális kihívások területén.  

 

13. sz. ábra 
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14. sz. ábra 

 

A nevelőtestületnek van egy stabil, jól összeszokott, magja, akik hosszabb ideje 

dolgoznak az intézményben. A pedagógusok igényesek saját fejlődésük tekintetében. 

Ezt bizonyítja a továbbtanulási kedv, az önképzés igénye iskolán belül és kívül is.  

 

 

15. sz. ábra 

 

 

16. sz. ábra 
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A 2013-ban induló pedagógus életpálya modell keretében sajnos kevesen feleltek meg a 

minősítésre előírt feltételeknek. Az alábbi ábrán a minősítési arányok láthatók. 

 

 

17. sz. ábra 

A fluktuáció továbbra is jelentős az oktatásban, és így volt ez iskolánkban is. A 18. sz. 

ábrán  a leginkább figyelemre méltó adat, hogy legtöbben pályaelhagyók, ill. sokan 

alapítványi vagy egyházi iskolába mennek át az állami oktatásból.  

Legnagyobb gondot az elmúlt években a matematika, fizika, kémia szakos tanárok 

hiánya jelentette. Teljes tanéveket dolgoztunk végig úgy, hogy egy-egy állást nem 

tudtunk betölteni. Több alkalommal kellett próbaidő alatt megválni nem megfelelő 

tanároktól ezen a területen. A két tanítási nyelvű osztályainkba szinte lehetetlen angol 

nyelven szaktantárgyát tanító kollégát szerezni. 

 

 

18. sz. ábra 

A technikai dolgozók száma évek óta alig változik, jelenleg 17. A fluktuáció azonban itt 

is nehezíti a mindennapi munkát. Leginkább az ügyes szakemberek tudnak gyorsan 

elhelyezkedni a versenyszférában, ami a minimálbérnél lényegesen magasabb 

jövedelmet biztosít számukra.  2012 óta jelenleg az ötödik gondnok tölti be az állást. A 
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NOKS –os állománynál problémát jelent a rendszergazdai státusz betöltése is, mivel a 

versenyszférában ők is jobb feltételeket kapnak. Hasonlóképpen a gondnokhoz, 

rendszergazda négy fordult meg iskolánkban a fent említett időszakban. 

 

 

19. sz. ábra 

2.6.2 Tárgyi feltételek 

Az iskolát 1912-ben már használták nevelési intézményként.  A központi (első) épület 

után két másik szárnyat is hozzáépítettek, a „C” épületet az 1960-as, a „A” épületet az 

1970-es években. 2002-ben volt egy nagyobb beruházás, a „C” épület tetőteret kapott, 

ahol kényelmesen fér el három osztály. Ebben a részben az idegen nyelvi 

munkaközösség kapott helyet.  

Az épület folyamatos karbantartásra szorul, utolsó nagyobb felújítás 2008-ban volt, 

amikor a mellékhelyiségek rendbe tétele és a világítás korszerűsítése történt meg. A 

kritikusabb állapotban lévő osztálytermek tisztasági festését 2010 óta elsősorban saját 

karbantartóinkkal tudjuk megoldani, de gyakori, hogy osztályközösségek és szülők 

vállalják a termek rendbe tételét. A balesetveszély elhárítása folyamatos feladat 

(töredező járólapok, csőtörés, kiszakadó ajtók, székek, padok javítása, stb.).  

A legrosszabb állapotban lévő „A” épület felújításának és akadálymentesítésének 

építészeti tervei és engedélyei ugyan elkészültek 2008-ban, a kivitelezés azonban nem 

kezdődhetett el, így az engedélyek is lejártak. Az épület korszerűtlen nyílászárói miatt a 

termek fűtése a hidegebb téli napokon nehezen biztosítható, és a kazánt is szinte havi 

rendszerességgel kell javíttatni. 

Az iskola tantermi struktúrája 2010 óta gyakorlatilag változatlan. Az épületekben 18 

nagy osztályterem és 9 segéd tanterem, 10 számítógépes terem, 3 elektronikai labor és 

egy nagy forgácsoló műhely található.  2012-ben a meglévő három szaktanterem mellé 
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még kettőt alakítottunk ki, így jelenleg öt tematikus szaktantermünk van, mindegyik 

projektorral, számítógéppel és interaktív táblával felszerelt.  Ezek a kémia-biológia, 

fizika, elektronika, katonai alapismeretek és történelem-magyar tárgyak oktatásában 

nyújtanak nagy segítséget. A kémia-biológia, a fizika és az elektronika szaktantermek 

kísérletek elvégzésére alkalmasak, mellettük szertár is található.  

A normál termeket egy-egy osztály birtokolja az itt eltöltött 4 (5) tanévben. Bizonyos 

korlátok mellett a saját képére formálhatja, otthonossá teheti. Csak nagyon indokolt 

esetben cserélünk termeket az osztályok között. (pl. létszám csökkenés, komoly 

magatartási problémák). A kisebb méretű termeket csoportbontásokra használjuk. 

Tíz darab 16-19 géppel ellátott informatika terem, egy műhely és három, mérésre is 

alkalmas labor szolgálja ki a szakmai képzést. 2010 óta számítógépparkunk folyamatos 

javításokra, karbantartásra szorul. 2016 elején kaptunk 40 db. számítógépet, amely nagy 

segítség volt a leamortizálódó géppark kisebb korszerűsítésében.  

Egressy Termünk (projektor, számítógép és interaktív tábla) alkalmas konferenciák, 

értekezletek és előadások megtartására.  

A testnevelés órák egy kézilabda pálya méretű tornateremben, egy udvari kézilabda- és 

kosárlabda pályán, távolugró-, súlylökő helyen, egy jelenleg nem használt teniszpályán 

és egy jól felszerelt, de állandó karbantartást igénylő erősítőteremben zajlanak. Az 

iskola melletti, önkormányzati tulajdonban lévő műfüves pályát használhatják tanulóink 

tanórai munkára, amely a jó időben tehermentesíti a mindennapos testnevelés miatt 

maximálisan kihasznált tornatermet. Az öltözők állapota nagyon rossz, használhatóvá 

tétele szinte napi karbantartással oldható meg. A három öltözőből egyet már több mint 

egy éve le kellett zárni. Felújításuk kérelmezése évek óta folyamatban van. 

Az iskolában a magyar nyelvű könyvtár mellett működik egy idegen nyelvű könyvtár is, 

amely elsősorban a két tanítási nyelvű osztályok diákjait szolgálja ki. Az idegen nyelvi 

kb. 6000 kötettel, míg a magyar rész kb. 22 000 kötettel rendelkezik. A nagy 

könyvtárban kettő, internet kapcsolattal rendelkező számítógép is található. A 

könyvtárak nyitvatartási idejét összehangoltuk a diákok igényeivel. 

A pedagógusok kényelmes körülmények között 3-6 fős kabinetekben készülhetnek 

óráikra, illetve tölthetik el lyukas óráikat. Ezekben telefon, internet hozzáféréssel 

ellátott számítógép és nyomtató található. A nagyobb kabinetekben hűtőszekrény és 

esetleg fénymásoló is helyet kap. A nyomtatók és fénymásolók állapota sajnos már nem 

kielégítő, néhányat már javítani sem lehet. 
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Az elektronikus napló bevezetésével (2012) tulajdonképpen megszűnt a valaha tanári 

társalgóként és közös munkaszobaként funkcionáló helyiség népszerűsége. Az 

adminisztráció elvégzését ugyan két számítógép segíti itt is, de kevesen használják, 

mivel minden kabinetben van PC.  

A tanulók és dolgozók számára melegítő konyhát tartunk fel, egy nagyméretű 

kényelmes ebédlőben biztosítjuk a mindennapi kulturált étkezést. Az étkeztetési 

feladatokat az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet látja el. Az ebédlő területén  

található az iskola büféje is, amelyet külső vállalkozó működtet. 

Az iskola tiszta és világos, a tanári- és tanulói mosdók kulturáltak. Sok a virág az 

épületben, az udvart árnyas fák szegélyezik, szünetekben sokan töltik kinn szabad 

idejüket. 

A tornaterem mögötti udvarrész évek óta lehetőséget teremt a dolgozóknak, hogy 

autóikat biztonságos helyen hagyják a munkaidejük alatt. 

A Magyar Futball Akadémia osztályai a Bozsik Stadionban felépített központban 

tartózkodnak, ahol négy nagy terem van kialakítva számukra. A csoportbontásokat is 

meg lehet oldani a társalgók bevonásával. Minden osztályteremben van interaktív tábla, 

projektor és asztali számítógép. A testnevelésórák megtartására a kinti nagy pályák 

mellett korszerűen felszerelt edzőterem áll rendelkezésre. 

Az iskola információáramlása több csatornán zajlik. A külső információs rendszerben 

az Adafor, a KIR és egyéb központi felületek, valamint a Centrum levelezőlistája 

jelentik a legfontosabb területeket. Az igazgató és a helyettesek továbbítják a megfelelő 

munkaközösségeknek, illetve szaktanároknak feladatok szerint a beérkező leveleket. 

A belső levelezést a google rendszerben több csoport listán működtetjük: 

mindentanár@, osztályfőnökök@, kibővített vezetőség@. A drive használata nagyon 

bevált az információ gyűjtés szempontjából. Minden fontos esemény szervezése, a 

munkaidő elszámolás adminisztrálása, az ügyeleti beosztás is ezen található. 

Létrehoztunk egy iskolai zárt facebook csoportot is, amelynek tagja lehet tanár, szülő, 

diák és volt diák. Felvételét kérnie kell, és el kell fogadnia a szabályokat; csak az iskolai 

tevékenységgel kapcsolatos bejegyzések, megosztások kerülhetnek fel az oldalra. Nagy 

a látogatottsága, és így gyors információ cserét biztosít. 

Az iskolai szerveren egy vezetőség számára fenntartott megosztott mappa segíti a fontos 

dokumentumok elérhetőségét. 
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Az információ áramlás hagyományos módját is használjuk. Hirdetőtáblák, iskolarádió, 

személyre szóló fiókok is segítik a munkát, de előnyben részesítjük az elektronikus 

felületeket.  

2.7 Az iskola kapcsolatai  

Belső kapcsolatok 

A Centrum vezetőivel és a másik 11 iskolával szoros, napi kapcsolatban vagyunk. 

A megfelelő nevelés céljából a szülők bevonása az iskola életébe elengedhetetlen. Ennek 

hatékonyabbá tétele minden évben kitűzött cél, megvalósítása azonban nehézségekbe 

ütközik. A Szülői Szervezet évente kétszeri, munkaterv szerinti értekezletei kevés szülőt 

mozgatnak csak meg.  

1998 óta jól működő alapítványunk - az Egressy Iskoláért Alapítvány - legfontosabb 

célja, hogy minél több tanulónak lehetővé tegye a külföldi utazásokat, ahol gyakorolhatja 

a nyelvet, megismerhet más kultúrákat, nyitottá válik a világra, elfogad más értékeket és 

ezáltal toleranciát tanul. Ezen belül fontos cél, hogy tanulóink megismerhessék a határon 

túli területeket, az ott élő magyarok kultúráját. Az alapítvány részt vesz az iskolai 

programok és versenyek díjazásában is. Elsősorban az 1% megajánlásával tartja fenn 

magát, de iskolánkban érettségizett diákok is támogatják időnként. 

A diákönkormányzat tagjai tevékenyen vesznek részt az iskolai programok 

szervezésében, és javaslattételi-, véleményezési jogaikkal kapcsolatos feladataik 

elvégzésében. 

Külső kapcsolatok 

Saját Centrumunk iskoláin kívül jó együttműködést tesz lehetővé más Centrum 

iskoláival, hogy több tanárunk is áttanít, kötelező óraszámát kettő vagy több iskolában 

teljesíti. 

A katonasuli programunkban kapcsolatban vagyunk a Honvédelmi Minisztériummal, a 

Vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandárral és a Zrínyi Médiával. 

Jó kapcsolatokat ápolunk 2012 óta a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 

Önkormányzatával a sport, a közösségi szolgálat és egyéb, pl. kulturális területeken is. 

TÁMOP pályázataink kapcsán napi kapcsolatban vagyunk a Dr. Török Béla Óvoda, 

Általános Iskola, Speciális Szakiskola,  Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonnal. 

Az MFA tanulóin kívül kevés diákunk kollégista, ők leginkább a Váci Mihály 

Kollégiumban laknak tanulmányaik alatt.  
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A tanulói diszfunkciók kezelése és fejlesztése során kapcsolatot tartunk a szakértői 

bizottságokkal és nevelési tanácsadókkal.  

Mentor tanáraink vállalják tanárjelöltek felkészítését az egybefüggő tanítási gyakorlaton, 

az ELTE és az Óbudai Egyetem a két legfontosabb partnerünk. 

A szakmai munkában együttműködő partnereink az Informatika - Számítástechnika 

Tanárok Egyesülete, a NOVELL, a VIACOM Informatika, a PC World és a Gábor 

Dénes Főiskola. 

Vállalati-szakmai kapcsolataink a szakképzés kifutásával 2010-től lazultak, illetve sok 

meg is szűnt. Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat kapcsán kezdtünk ismét közeledni 

ismert nagy cégekhez. 2013-tól a BKV Javító Üzeme és a Procter & Gamble ismét 

partnerünk lett, nem csak a nyári gyakorlati képzés megoldásában segít, de ösztöndíj 

programot is tud ajánlani érdeklődő tanulóinknak. A szakképző évfolyam elindításával ez 

még inkább kiteljesedik. 

Évente szervezünk mindkét helyre üzemlátogatást a 11-12. évfolyam diákjainak, emellett 

a győri Audi és a hatvani Bosch csoport is fogadják tanulóinkat gyáraikban. 

A közösségi szolgálat teljesítése révén nagyon kibővült a civil szervezetekkel és kisebb-

nagyobb cégekkel a napi kapcsolatunk. Kezdetben az iskola kereste a megfelelő helyeket 

tanulói számára, ma már ez fordítva is gyakori. Jelenleg több mint 35 aktív 

együttműködési megállapodásunk van. 

Négy éve veszünk részt a Coménius majd Erasmus+ pályázatban, amely a megújuló 

energiákra, a környezettudatos életmódra helyezi a hangsúlyt. A találkozók és a 

találkozók közötti munka közös nyelve az angol és a német. Partneriskoláink 

Németországból, Csehországból, Hollandiából, Görögországból, Lengyelországból és 

Norvégiából vannak.  
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3.  Eredmények, a vezetői ciklus mérlege 

A 2012-2016 közötti vezetői tevékenységemet a kitűzött célok és azok megvalósulása 

mentén mutatom be. A táblázatok tartalmazzák a megvalósulást, illetve az okok feltárását, 

amennyiben nem vagy nem teljesen valósultak meg a megfogalmazott célok. 

1. Nevelés-oktatás, képzési struktúra, szervezeti kultúra 

Kitűzött célok Megvalósulás 

Nevelés-oktatás 

egységben kezelése 

A Pedagógiai Program által megfogalmazott alapelvek, az iskola 

szellemisége mentén zajlik a mindennapi munka.  

A szakmai elmélet, 

gyakorlat 

oktatásának 

megerősítése 

A szakmai tárgyak oktatásának színvonalában pozitív elmozdulás 

kezdődött (óralátogatások, konzultációk, továbbképzések). Az ágazati 

érettségire a felkészítés elindult. 

A TISZK időszak végével felkészültünk az érettségi utáni OKJ-s 

képzés indítására saját diákjaink számára. 

A kerettanterv 

alapján egységes 

tantárgyi 

tanmenetek munka- 

közösségenként, a 

tanár által az adott 

csoportra adaptálva 

Készülnek a tanmenetek az új elvárások mentén: 

A témák megjelölése mellett megjelenik a pedagógia célok 

megfogalmazása, a munkaformák meghatározása, kulcskompetenciák 

fejlesztése, az elvárt ismeretek (minimum ismeretek, kulcsfogalmak), 

SNI és BTM –es tanulók fejlesztése és egyéb, a csoport profiljához 

illeszkedő tevékenység. 

Mérések beépítése 

a mindennapi 

pedagógiai 

munkába 

 

 

 

 

 

 

 

 

A belső mérés minden érettségi tantárgy területén működik. Ezek 

folyamatos elemzése munkaközösségi- és nevelőtestületi szinten is 

zajlik. Szükség esetén intézkedési terv készül (pl. bukások magas 

száma miatt). 

Elkészültek a tervezett elégedettségi mérések (ld. 1 és 2. sz. melléklet), 

ezek eredményeit elemeztük, és figyelembe vesszük a munkaterv, 

tanmenetek, óravázlatok átgondolásakor. 

Felkészülés az országos mérésekre – elsősorban a komoly hozzáállás 

mind tanár mind tanuló részéről. Azok eredményeit nevelőtestületi 

szinten is megvitatjuk, munkaközösségi szinten pedig a gyengeségek 

kiemelését és a hangsúlyok meghatározását végzik a kollégák a 

mérésekhez kapcsolódó feladatként minden évben. 

A tanulók fejlesztő, 

sokoldalú 

értékelése 

Pedagógiai Programunk alapján járunk el: szóban, írásban, 

beszámolókkal, projektek készítésével, házi feladattal, órai munkával, 

stb. Elvárt bármilyen munka szöveges értékelése (szóban), a hibák 

kijavítása fejlesztő jelleggel, nem elmarasztalás céljából. Ez még nem 

minden tanárnál automatizmus, de dolgozunk rajta. 

A 9. évfolyamnál az első két hónapban elégtelen érdemjegy nem 

adható, értékelés portfólió alapján.  Ez az un. „beszoktatási időszak”, 

amelynek elsősorban a sikerélményről kell szólnia. 
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Differenciált 

oktatás – 

képességek és 

hátrányok szerinti 

differenciálás 

Fejlesztő foglalkozásokon szakember végzi elsősorban a BTM-es 

tanulókkal. Gyógypedagógusi fejlesztésre szoruló tanulóinknak 

jelenleg nem megoldott a fejlesztése.  

A hallássérültek fejlesztésére a DR. Török Béla intézménnyel 

működünk együtt. 

Egyéni foglalkozások keretében is megy a felzárkóztatás, a hátrányok 

mérséklése, illetve a tehetséggondozás. Minden tanárnak van egyéni 

foglalkozásra lehetősége. A tanulók választhatnak tanár és időpont 

alapján is. Tanórákon a pedagógusok feladata a differenciálás, amely 

kezd egyre jobban megvalósulni. Egyelőre a kisebb csoportoknál 

működik jobban – különböző, képességekhez, ill. előzetes tudáshoz 

illeszkedő feladatokkal, időhosszabbítással, írásbeli felelet helyett 

szóban vagy fordítva. Egész osztály esetében ezt nehezebb megoldani. 

Többen használják a kooperatív munkaformát, bár ez nem mindig 

célravezető és nem is mindenki szereti (tanár és diák sem). Ehhez már 

általános iskolában hozzá kellene szoktatni a diákokat, hogy komolyan 

vegyék. Ha nem sajátították el a lényegét, mindig lesz 1-2 „potyautas” 

és így pont a célt nem érjük el. A reformpedagógia, az adaptív oktatás 

lehetőségeinek megismerése nevelési napokon megtörtént, 

óralátogatásokon gyakorlatban is megfigyelhető. 

A tanulmányi 

eredmények 

folyamatos 

javítása; az 

osztályok érjék el a 

3,00-es átlagot 

2012-től a tanulmányi eredmények javulnak. A 3,00 átlagtól csak 1-2 

osztály marad el, azok is majdnem elérik, alig maradnak alatta. (ld.6. 

sz. ábra) 

Bukások számának 

csökkentése 

Az év végi bukások száma némi javulást mutat a megelőző évekhez 

képest, de nem lehetünk ezzel elégedettek (ld. 7 és 8. sz. ábra). A 

javítóvizsgákon nagyrészt sikerrel veszik az akadályokat tanulóink, 

évente kb. 10 diák lesz évismétlő, de vannak néhányan, akik bukás 

miatt hagyják el iskolánkat. Az intézkedési tervek szerinti 

felzárkóztatás, és az értékelés átalakítása a jövőben hozhat még 

javulást e téren is. 

Késések, 

igazolatlan 

hiányzások 

számának 

csökkentése 

Ezen a területen változás nem igazán történt. Az igazolt hiányzások 

száma évek óta nagyjából ugyanannyi, nagy részük sérülésekből, 

tartós betegségekből fakad. A cél a késések és igazolatlan hiányzások 

csökkentése (ld. 9. sz. ábra). A kipróbált módszerek (pl. reggeli vezetői 

ügyelet a portán, külön foglakozás a későknek az első órában) nem 

hozták a várt eredményt. 

Lemorzsolódás 

csökkentése 

Ezen a téren jelentős előrehaladást nem tudtunk elérni. Évek óta kb. 

ugyanannyi az iskolát elhagyók aránya. (ld. 3. sz. ábra). A többség 

máshol tovább tanul, vagy szakiskolában, vagy gimnáziumban, tehát 

az jó, hogy nem esik ki az oktatási rendszerből. 

Másik szakközépiskolába akkor megy, ha szakmacsoportot is vált. Az 

egyéni foglalkozási lehetőségek ellenére a 9. évfolyamon a 

legnagyobb a távozás. Az első hónapok után jönnek rá, hogy nem ezt 

akarják, vagy nem bírják a tantárgyi nehézségeket. De a 16 éves 

tankötelezettség bevezetése óta vannak, akik a tanulást is abbahagyták, 

és dolgozni mentek. 
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Beiskolázás- 

tanulólétszám 

emelése. 
Arculatformálás 

A beiskolázásunk megerősítésére, az általános iskolák és szülők korrekt 

tájékoztatása céljából 2012-ben létrehoztuk a Beiskolázási munkacsoportot, 

amelyben minden munkaközösségből dolgozik egy-két pedagógus. 

Felkészítjük őket arra, hogy a szakképzés előnyeiről, a lehetőségekről 

korrekt tájékoztatást tudjanak nyújtani az érdeklődőknek, és általános 

iskolákat felkeresve népszerűsítsék intézményünket. 
A munkacsoport saját munkaterv alapján dolgozik. Hatékonyabbá 

tettük az iskolai nyílt napokat, és elkészült egy európai színvonalú 

promóciós kis film. A honlapot is modernizáltuk, több és jobban 

elérhető információt osztunk meg az érdeklődőkkel. 

A beiskolázás ezek ellenére is gondot jelent (ld. 1 és 2. sz. ábra), ezen 

javít majd az érettségi utáni osztályunk. 

Szakmai 

partnerekkel 

együttműködés 

kialakítása, 

információáramlás 

biztosítása 

Régi-új partnerekkel felvettük a kapcsolatot. 

BKV, P&G, MÁV, Bosch.  

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat során kisebb cégek is képbe 

kerültek, az együttműködés kialakítása és a kapcsolattartás 

folyamatos.  

Környezettudatos 

nevelés– öko - 

pályázat 

2013-ban elnyertük az Ökoiskola címet. 

Az e-napló 

bevezetése 

2012 szeptemberétől működik.  

Felnőttoktatás 2015/2016. tanévben elindult egy elektronikai műszerész osztály. 

Felnőtt képzés Ebben a ciklusban nem valósult meg, de folyamatban van. 

Esti gimnázium 

beindítása 

Ebben a ciklusban nem valósult meg. 

Nyelvi képzés 

megerősítése – 

nyelvvizsgák 

számának növelése 
 

Csökkenő tanuló létszám mellett folyamatosan nő a nyelvvizsgák 

száma. Elsősorban a középfokú vizsgák száma mutat nagyobb 

növekedést. (ld.4. sz. ábra) 

Az a cél, hogy minél több szituációban tanár-diák angolul beszéljen a két 

tanítási nyelvű osztályokban tanórákon kívül is, nem valósult meg. 

Orosz nyelv 

meghirdetése 

Csak egyéni foglalkozás keretében valósult meg. Minden évben ilyen 

formában elindul. 

A tanulók 

motiválása, 

érdekeltté tétele 

saját fejlődésükben 

2012 óta több tanuló indult több versenyen, olyanokon is, amire előtte nem 

tudtuk őket rábeszélni. Szép eredmények is születtek, de fő cél az volt, hogy 

megerősítsük a versenyeztetési folyamatot. 

 

 

Tanórán kívüli 

iskolai 

tevékenységek 

növelése 

Elsősorban az osztályfőnökök szervezésében külső előadók, színházi 

csoportok, csoportos tréningek biztosítása a tanulóknak aktuális témákban.  

 

Iskolán kívüli 

tevékenységek 

növelése 

Iskolai és osztályszinten megvalósultak rendszeresen múzeum- és egyéb 

kiállítás látogatások, interaktív múzeum pedagógiai foglalkozások. Színház 

és opera előadásokon vettek részt nagy létszámban tanulók. A hagyományos 

iskolai- és osztálykirándulásokat, valamint a táborokat (katonai-, gólyatábor) 

és külföldi tanulmányutakat minden évben megszerveztük. 

 

 

 



Vezetői pályázat – BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája  

Szalayné Kelemen Ildikó 

 

36 
 

2. Intézményi erőforrások fejlesztése 

Kitűzött célok Megvalósulás 

A feladatokhoz 

szükséges státuszok 

biztosítása 

A tantárgyfelosztás sarokszámainak ismeretében történt mindig a státuszok 

tervezése. A beszámolási időszakban is nagy volt a fluktuáció (ld. 18 és 19. 

sz. ábrák), ennek ellenére a tanórák ellátása folyamatosan megoldott volt. 

Amennyiben nem tudtuk betölteni az állást, helyettesítésekkel, 

csoportösszevonásokkal, tartós helyettesítéssel oldottuk meg. A csökkenő 

tanulólétszám miatt elbocsájtani senkit nem kellett, a nyugdíjba menők és a 

közös megegyezéssel távozók ezt kiegyenlítették. 

A technikai állomány esetében a gondnok hiány idején az iskola vezetősége 

is átvett feladatokat a mindennapi zökkenőmentes működés érdekében. 

A munkaidő 

elrendelése, 

az arányos 

teherviselés 

megteremtése 

A tantárgyfelosztás a munkaközösség vezetők bevonásával készült, az 

optimális lehetőségek mentén. A kiindulópont az volt, hogy a 

munkaközösség- és munkacsoport vezetők és a BECS tagjai, valamint a 

pályázati felelős 22 -23 órában tanítson. A tervezést felülírta néhány esetben 

a megfelelő szakos tanár hiánya, így ezt megvalósítani nem mindenkinél 

tudtuk, de minden esetben megtörtént az egyeztetés az adott kollégával. 

Az órarend elkészítése nehézségeket okozott, minden évben gyakran 

változott az áttanító és távozó tanárok miatt. A lyukas órák arányosítására 

igyekeztünk kiemelten figyelni, akinél fölé ment a 4-6 órának, azokkal 

egyeztettünk. Figyelembe vettük a lehetőségek mentén az egyéni kéréseket 

(tanulás, kisgyerek, stb.).  

Minden kolléga személyre szóló munkaidő-elrendelést kapott, amely mentén 

teljesítette a tanítással lekötött- és le nem kötött feladatait. 

Tanári továbbtanulás, 

továbbképzés 

tervezése, szervezése 

Minden évben kiemelt feladat a pedagógusok továbbképzésének tervezése. 

Minden kolléga, aki jelentkezett, lehetőséget kapott új ismeretek, új 

végzettség megszerzésére (ld. 15 és 16. sz. ábra). 

A vezetőség folyamatosan követi és adminisztrálja a 120 órás 

továbbképzések meglétét, szorgalmazza a kollégák részvételét azokon, 

célzottan keres számukra, ha ők nem találnak megfelelőt. 

Belső, horizontális 

tudásmegosztás 

szervezése 

A belső továbbképzéseket a munkaközösség vezetőkkel együtt állítottuk 

össze az igények figyelembe vételével. Iskolai szinten ezt szolgálták a 

nevelési napok (saját szervezésű belső csoportmunkák megtartásával), illetve 

külső előadók (Hunting territory, Lelki tűzifa a pedagógus pályán, stb.). 

Munkaközösségi szinten is rendszeresek voltak a módszertani konzultációk 

és a továbbképzésen szerzett ismeretek átadása. 

Kapcsolatok javítása, 

egymás megismerése 

Hagyományos összejöveteleinket (pl. közös főzés), az ünnepeket 

megtartottuk. Nevelőtestületi kirándulások, munkaközösségek közös 

programjaira időkeretet biztosítottunk a Munkatervben – pl. őszi szünetben 

külső programok megvalósítása (múzeum, színház, sport).  

Ellenőrzés-értékelés 

folyamatos, tervezett 

megvalósítása  

Minőségbiztosítási csoportunkkal együttműködésben a tervezett pedagógus 

értékelések, elégedettség mérések megvalósultak és kiértékelésre kerültek. 

Az adminisztráció megnövekedése miatt a tervezettnél ugyan kevesebb 

idő jutott óralátogatásokra, de az új kollégákhoz mindig bejutottam 1-2 

órára. A személyes beszélgetések az első időszakban jobban háttérbe 

szorultak, amit többen nehezményeztek. 
A BECS felállításával a munka az új elvárások mentén megkezdődött. 

Partnerek 

informálása a 

célokról és 

megvalósulásokról 

A kitűzött célok megvalósulását rendszeresen értékeli a nevelőtestület 

több szinten is: vezetőségi, kibővített vezetőségi, nevelőtestületi, szülői 

közösség és diákönkormányzat, Intézményi Tanács (2 évig) fórumain.  

A fenntartónak év végén részletes igazgatói beszámoló készül. A 

változások és eredmények vagy eredménytelenség tükrében a 

módosítások minden éves tervezésnél megtörténnek. A nevelőtestület 
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közös gondolkodása, ötletei, javaslatai, tapasztalatai beépülnek az 

iskola céljainak megfogalmazásába és megvalósításába. 
  

Tárgyi feltételek 

biztosítása, 

karbantartások, 

felújítások 

A tárgyi feltételek biztosításában az elmúlt időszak nagy kreativitást igényelt 

mind az iskola vezetésétől, mind a technikai dolgozóktól. A kisebb 

javításokat naprakészen végeztük, de egyes nagyobb munkálatokat is 

önerőből kellett megoldani (kiszakadó bejárati ajtó balesetveszélyének 

elhárítása, az öltözők használhatóvá tétele egy kivételével, amit le kellett 

zárnunk, a felváló udvari és belső járólapok pótlása és javítása, stb.). 

A beruházások elmaradtak, a számítógépek működésének és érettségire való 

felkészítésének biztosítása a rendszergazda munkáját dicséri. 

Az ellátmány céltudatos és a prioritásokat figyelembe vevő, előre tervezett 

beosztása tette lehetővé, hogy a működéshez elengedhetetlen anyagok 

beszerzése területén nem voltak nagy problémák. 

 

3. A vezetés hatékony működtetése 

Kitűzött célok Megvalósulás 

A vezetési feladatok 

megosztása  

A felelősségek, jog-és hatáskörök meghatározása megtörtént. 

A feladatok delegálása nehezen indult, a ciklus végére –miután kiegészültünk 

egy gyakorlati oktatás vezetővel -  azonban jobban működött. A 

nevelőtestület fogadta eleinte nehezen, hogy nem minden területet az 

igazgató kell, hogy személyesen irányítson és felügyeljen. Egyértelműen 

megjelöltük, melyik területért ki a felelős, és kihez kell fordulni adott ügyben, 

hosszú időbe telt, amíg ez automatizmussá kezdett válni. 

Az igazgatói iroda ajtaja mindig nyitva állt, a legkönnyebben a vezető volt 

elérhető, ez viszont akadályozta a hatékony munkát, és időnként konfliktust 

eredményezett. 

A középvezetés 

megerősítése, a 

munkaközösségek 

működtetése 

Kiemelt elvárásom volt a középvezetők vezetőként való viselkedésének 

megteremtése. Nem könnyű a pedagógusok között egy-egy közösségben ezt a 

pozíciót betölteni, ehhez a pedagógus társadalom túlságosan horizontális, 

nehezen fogadja el a hierarchiát. 

A feladatok delegálása a munkaközösségeken belül gyakran nem történt meg, 

a vezető vállalt mindent magára, akkor volt biztos a munka elvégzésében. 

Ezért és a megnövekedett feladatok miatt, többen is feladták a vezetői 

pozíciót az eltelt időszakban. 

Igyekeztem megadni a segítséget minden középvezetőnek – személyes 

beszélgetés, csoportos beszélgetések, tréningek útján.  

Tematikus 

munkacsoportok 

kialakítása és 

működtetése 

A megalakult, illetve újjáalakult csoportok munkája nagyon hatékony volt 

(Beiskolázási-, Minőségbiztosítási- Öko-, Közös ügyeink). A 

munkaközösségeken átívelő közösségek a tapasztalatok szerint 

innovatívabban tudnak működni, valószínűleg azért, mert más-más területen 

erősebbek a kollégák, és összeadódik ez a tudás és energia. 

Képzés, önképzés A jogszabályi háttér folyamatos nyomon követése, szakirodalom olvasása, 

naprakész ismeretek megszerzése az iskolavezetőknek kötelező és folyamatos 

elfoglaltság volt. Ebben nem voltunk mindig azonos szinten, így az ismeretek 

és információk hiánya időnként nehezítette és lassította a munkát. 

A középvezetők közül kevesen követték naprakészen a változásokat – 

leterheltség okán ez érthető –, ezért őket folyamatosan tájékoztattuk az 

aktuális tudnivalókról körlevélben, vagy szóban. 

A helyettesek elvégezték a közoktatás vezetői képzést, a középvezetők közül 

hárman mentori szakvizsgát szereztek. Az iskola vezetőjeként sok szakmai 

konferencián részt vettem, és elvégeztem a minősítés, a tanfelügyelet és 

önértékelés feladatainak ellátására felkészítő tanfolyamot. 
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A változások menedzselése 

2012 óta a köznevelés – közoktatás folyamatos változásban van. Az igazgatói pályázat 

idején még nem lehetett tudni előre, mit jelentenek pontosan ezek a változások az iskola 

életében. A kétszeri fenntartó váltást az iskola vezetése viszonylag rugalmasan 

végigvitte, bár ez mindenkire többletmunkát rótt. 

Átdolgozásra került a Pedagógiai Program, az iskolai SZMSZ, a Házirend. Az alapelvek 

maradtak, megfeleltetve a jogszabályi változásoknak. A nevelőtestület tájékoztatása 

folyamatos volt. A kibővített vezetőség (munkaközösség vezetők, munkacsoport vezetők 

is) kétheti rendszerességgel értékelték a folyamatokat, és egyeztették a feladatokat. A 

kitűzött célok megvalósulását is folyamatos értékelés követte, szükség esetén a 

korrekciók megtörténtek. 

A személyi feltételekben bekövetkezett jelentős változások a munkamegosztás 

átgondolásra késztették a vezetőséget, és a terveket sok területen módosítani kellett. 

Nem volt gyakorlati oktatás vezetői- és nem volt szakmai igazgató helyettesi státuszunk.  

Emellett nyugdíjba ment mindenki, aki még valamikor foglalkozott a szakmai oktatással. 

Háromfős menedzsment dolgozott 2012-től, két tagjának kevés tapasztalata volt még az 

intézményvezetésben. A szakmai oldal hozzáértő vezetés nélkül maradt, ezeken a 

területeken a meglévő kapcsolataink, elsősorban más iskolák szakmai helyettesei 

segítettek a tanulási folyamatban. Mivel csökkent a tanulói létszám, az iskola csak egy 

titkárra tarthatott igényt, akinek a tanulói ügyeken túl minden egyéb titkári dologgal 

foglalkoznia kellett volna. Ez természetesen nem ment, ezért a munkát teljesen át kellett 

szervezni. A titkár átköltözött az igazgatói titkárságra, így mindig elérhetőek voltunk az 

igazgató távollétében is, viszont a nyugodt munkát akadályozta a folyamatos tanulói 

ügyintézés. Heti 3 napra korlátoztuk az ügyek intézésének lehetőségét a munka 

hatékonyabb végzése céljából, de mindig voltak sürgősségi adminisztrációs dolgok (pl. 

elhagyott diákigazolvány), amiket el kellett végezni időponttól függetlenül. 

A munkamegosztás részeként vezetői feladat lett a jegyzőkönyvek összerakása, 

véglegesítése, az irattározás, és sok egyéb teendő, amit addig az igazgatósági titkárnő 

intézett. Olyan feladatokkal is szembesültünk, amik nem szakmai jellegűek voltak (pl. 

munkaügyi, pénzügyi, stb.). Ezekben segítségünkre volt a gazdasági összekötő, aki 

igyekezett gyorsan beletanulni a feladatokba. Napi kapcsolatban voltam a GSZ, majd 

később GEO dolgozóival, akikhez akkor is fordulhattam tanácsokért a régi jó 

kapcsolatok okán, amikor már nem a mi szervezetünkben dolgoztak. 
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A vezetőség igyekezett a legjobban, a határidőket betartva teljesíteni és mindennek 

eleget tenni mind az adminisztratív mind a szakmai területeken, ezért a szokásosnál 

nagyobb stressznek volt kitéve. 

A gondnoki és rendszergazdai állások hosszabb ideig betöltetlenek voltak, ezen 

feladatok ellátását kisebb átszervezéssel, és közvetlen vezetői irányítással át tudtuk 

vészelni. 

A Centrum megalakulásával a helyzet egyszerűbbé és átláthatóbbá vált. Visszakaptuk a 

gyakorlati oktatásvezetői státuszt, így kiegészülve, a szakmai képzésben a munkát 

hatékonyabban és célzottan tudtuk újra elosztani. 

4. Vezetői célok megfogalmazása 

4.1.Stratégiai célok 2016-2021. 

Általános stratégiai cél a hosszú távú, fenntartható intézményi fejlődés biztosítása a 

változó külső- és belső elvárások mentén. A már megkezdett munka továbbvitele és 

minőségi színvonalra emelése, az iskola helyének megerősítése a szakképző iskolák 

körében. Ennek része a hatékony, sok területre kiterjedő együttműködés a Centrum 

tagiskolái között, a közös célok, közös érdekek mentén egymás segítése, a munka 

bizonyos területeinek összehangolása.  

4.2 Taktikai célok 

A stratégiai cél megvalósítása az alábbi taktikai célok megvalósulása mentén lehet 

sikeres: 

- a beiskolázás megerősítése a szakképző évfolyamokon is 

- a szakképzés újraépítése 

- az iskola adottságinak (személyi- és tárgyi feltételeinek) jobb kihasználása 

- a helyi iskolai arculat markánsabbá tétele, amely megkülönbözteti a társiskoláktól, és 

vonzóvá teszi a szakképzésbe jelentkező tanulók számára 

- a tanulók megtartása, a lemorzsolódás csökkentése és a tanulmányi eredmények 

további javulása 

- digitális tartalomfejlesztés során a tanítási-tanulási folyamat megkönnyítése és 

hatékonyabbá tétele, ezzel együtt egy új tudásátadási kultúra meggyökereztetése 

- elégedettséget adó, jó légkörű munkahely megteremtése 



Vezetői pályázat – BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája  

Szalayné Kelemen Ildikó 

 

40 
 

4.3.A célok mellé rendelt operatív feladatok 

4.3.1  Képzési struktúra átalakítása 

A szakképzés átalakítása új feladatok elé állítja az iskolát, még jobban felértékelődnek a 

korszerű és piacképes szakmai ismeretek és az idegen nyelv társalgási és szakmai 

szinten való elsajátítása. 

A közismereti és a szakmai tárgyak oktatásának egységben kezelése továbbra is fontos, 

az arányok azonban eltolódnak a szakmai oldal irányába. 

A szakgimnáziumok elindulásával (aminek a pontos kerettantervei és óratervei még 

nem ismertek) a kimenet megváltozik, az érettségi vizsgán a tanulók szakmai 

végzettséget is kapnak. Egy év beszámítással továbbra is technikusi végzettséget 

szerezhetnek helyben, és vannak tervek arra, hogy szakirányú felsőoktatásban is 

beszámítsák az előképzettségüket, így feltételezhető, hogy megnövekszik az érdeklődés 

iskolánk iránt is. 

A jelenlegi osztályoknál az ágazati érettségire kell felkészülni, amely szakmát még nem, 

de munkakör betöltésére jogosító végzettséget már ad. Az ágazati képzésben lévő 

osztályokat az ötödik évre benn kell tartani az iskolában, hogy az egy év beszámítást a 

saját szakmacsoportjukban realizálni tudják. 

Az elkövetkező években is indítjuk az informatika, elektronika szakmacsoportos 

osztályainkat. A gépészet újra elindítása 2016-ban akár 1/3-ad osztállyal is érdemes, a 

későbbiekben ez nagyobb létszámra is tarthat érdeklődést. Most még nem látszik, hogy 

sikerül-e a benti sportosztályt elindítani, de a gyakorlati felvételin résztvevők száma 

alapján elképzelhető, hogy igen. Az MFA évek óta stabil sportosztálya és a benti 

sportolók számára hirdetett osztályban végzők számára majd meg lehet hirdetni az OKJ-

s edzői szakmát is. A két tanítási informatika ágazatos osztályunk alkotja jelenleg az 

iskola legnagyobb vonzerejét, ennek kimenetele a szülők és diákok számára is vonzó, 

megtartása kiemelt célunk. 

 

A 2015/2016. tanévben végző tanulóink elektronikai technikus és informatikai 

rendszergazda OKJ-s nappali képzésben, iskolánkban folytathatják tanulmányaikat. 

A nappali oktatás mellett elindult az esti oktatás, ennek további fejlesztése szükséges. 

2016/2017-re a 2 éves, műszaki informatikus végzettség megszerzésére tervezünk 

beiskolázni, a későbbiekben számolunk elektronikai technikusi osztállyal is. Ezekbe az 

osztályokba érettségivel rendelkezők jelentkezhetnek, beszámítás nincs. Tervbe van 
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véve a nem érettségire épülő szakmák megszerzésére indítandó osztály is, a jelenleg 

működő elektronikai műszerész tapasztalatai után. 

Kicsit távolabbi cél a felnőttképzés elindítása, valamint nem tettünk le végleg az 

érettségire való felkészítésről igény esetén azok részére, akik szakközépiskolában 

fognak végezni, és szakmai vizsgatárgynak középszinten beszámíthatóak előző 

tanulmányaik. A saját tanulóinknak szóló nappali tagozatos OKJ és a külsősöknek szóló 

2 éves esti felnőttoktatás jelenti most a prioritást. A felnőttképzés nincs időponthoz 

kötve (bármikor tanfolyam indítható), ezért ezt későbbi időpontra tervezném. A fenti 

elképzeléseknek alapvetően a személyi feltételek szabhatnak határt, ezekről az 

intézményi erőforrásoknál írok. 

A helyzetelemzésben felsorolt szakmai partnerek megtartása és a jó munkakapcsolat is 

feltétele annak, hogy a szakképzés sikeressé váljon ismét iskolánkban. 

Az alábbi Gantt diagram mutatja éves bontásban a szakmai képzésünk tervezett 

megerősítését. 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

A szakképzés megerősítése      

Gépészet osztály (akár 1/3 

létszámban is) vegyesen az 

elektronikával  

     

Sportosztály       

OKJ nappali- beszámítással 

(saját tanulóknak, informatikai 

rendszergazda és elektronikai 

technikus) 

     

OKJ felnőtt esti -2 éves- 

műszaki informatikus 
     

OKJ felnőtt esti -2 éves- 

elektronikai technikus 
     

Ágazati érettségi       

Szakgimnáziumi érettségi      

OKJ nappali – beszámítással 

sportosztályaink számára 
     

Felnőttképzés elindítása      

Érettségire felkészítés –esti 

képzésben - meghirdetése 

szakközépiskolát végzettek 

számára 

     

4.3.2  Nevelés-oktatás eredményességének növelése 

A mi iskolánk nem a „minden tanár álma” tanulót neveli-oktatja. Az alapkompetenciák 

hiányával érkeznek sokan, amit nagyon nehéz középiskolában a megfelelő szintre 
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fejleszteni az egyéb – nem könnyű – tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett. Feladatunk 

azonban, hogy megfelelő eszközökkel, tanári kreativitással, humánummal elérjük, hogy 

a legtöbbet hozzák ki magukból, és a középiskola elvégzése után tudatosan tovább 

tudjanak lépni.  

A helyzetelemzésben említett „Z” generáció nevelése-oktatása nagy kihívások elé állítja 

a pedagógusokat. Sokoldalú és sokféle módszerrel dolgozó tanárokra van szükség, akik 

elsősorban motiválni képesek a diákokat arra, hogy fejlődjenek és taníthatóvá váljanak. 

Az elmúlt években nagy lépést tettünk előre a módszertani megújulás területén, ennek 

folytatása mindenképpen szükséges, hiszen saját munkánkat is megkönnyítjük vele. 

Nem vetjük el a frontális oktatást, abban is megvannak a lehetőségek, hogy interaktívvá 

tegyük a tanórát. Inkább a változatosságra törekszünk, amely magába foglalja a frontális 

mellett az egyéni-, csoport-, páros- projekt, stb. munkát. A tanórán belüli differenciálás 

a legnehezebb terület, idő- és munkaigényes, de a tanulók egyéni fejlődése 

szempontjából fontos. A jövőben kiemelt terület lesz az adaptív, differenciált oktatás 

gyakorlati megvalósítása. Elméletben ezeket minden kolléga ismeri, és már gyakran 

használja is a tehetségek, illetve a lemaradók esetében. 

Azoknak a diákoknak a nagy része, akik most kezdik a középiskolát, valószínűleg olyan 

munkahelyeken fog már dolgozni, amik most még nem is léteznek. Ezért kiemelten 

fontos terület az önálló tanulásra nevelés, a felkészítés az élethosszig tartó tanulásra. Az 

ismeretek, és az alap kompetenciák mellett az egyéb kompetenciák fejlesztése, a 

használható tudás, az ismeretek alkalmazásra való képességének erősítése kerül a 

középpontba. Egyre inkább felértékelődik a munkaerő piacon is a gyors reagálás 

képessége, az információk gyors begyűjtése és feldolgozása, a következtetések gyors 

levonása és a hatékony team-munka. Nem csak egy adott szakmát kell elsajátítani, 

hanem azt a képességet, hogy a megtanult ismereteket, gyakorlati készségeket hogyan 

lehet folyamatosan továbbfejleszteni, hogyan lehet ezekre és ezekből építkezni. 

Ezen a ponton a nevelés - oktatás folyamatában a pedagógusnak saját szerepét is újra 

kell gondolnia. Nem csak tudását kell bizonyos szinten átadnia, hanem a tanuló 

önvezérelt fejlődését kell irányítania és ösztönöznie. Emellett egyre inkább a modern 

technika eszközeivel kell élnie, amelyek jobban megfelelnek a tanulók tanulási 

szokásainak, és ezáltal eredményesebb munkát tesznek lehetővé. 

2012-16 között nagyon sok nevelési nap és továbbképzés szólt a sokoldalú és a kor 

elvárásainak megfelelő nevelés- oktatás megvalósításáról. Ez a folyamat a továbbiakban 
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is előtérben marad, bemutató órák, óralátogatások, esetmegbeszélések, tréningek 

formájában adhatják át tapasztalataikat és ötleteiket a kollégák egymásnak. 

A kor elvárásainak megfelelő oktatás céljából a tanítás-tanulás támogatására egy 

informatikai háttérrendszer kiépítését indítottuk el 2016 januárjában, amelynek a teljes 

megvalósulása 2020-ra tehető. 

A jövő tervezése során alapvető feladat a környezeti hatásokra való gyors reagálás, az 

ehhez szükséges eszközök megtalálása, a célcsoportok megszólítására és elvárásaik 

megvalósítására szolgáló hatékony módszerek kidolgozása. Célom ezért egy modern, a 

mai fiatalokhoz közel álló információs- és tudásközpont létrehozása, amely bárhonnan 

elérhető pedagógusok, tanulók, szülők és egyéb partnereink számára is. A tanítást-

tanulást támogató egységes informatikai rendszer nagymértékben megváltoztathatja az 

intézmény arculatát és esélyeit a beiskolázási piacon. Ebbe a folyamatba jól illeszkedik 

az intézmény pedagógusainak szakmai- és módszertani megújulása a 

tevékenységközpontú és élményszerű oktatás elvárásainak megfelelően (IKT 

használatának erősítése, digitális tananyagok készítése, kooperatív tanítási-tanulási 

technikák, projekt módszerek, horizontális tudásátadás).  

Néhány szempont, amiért fontos és korszerű ez a rendszer 

1. A diákok, szülők és pedagógusok egy egységes elektronikus felületen találnak meg 

mindent, ami az iskola nevelő-oktató munkájához fontos, és ami az iskola 

mindennapjait érinti. 

2. Segíti a tananyag elsajátítását, a gyakorlást és a számonkérést. Az esélyegyenlőség 

biztosításával segít bevonni az oktatásba olyan diákokat, akik pl. betegség vagy 

tartós távollét miatt nem tudnak részt venni a tanítási órán, és lehetővé teszi a 

személyre szabott oktatást. 

3. Egy-egy kisebb csoport (osztály, szakkör, diákkör, munkacsoport, szülői közösség) 

igény szerint kialakíthat saját felületet. 

4. A tanulóink és pedagógusaink megismernek egy olyan rendszert, amellyel a 

továbbtanulásuk, illetve továbbképzéseik során biztosan találkozni fognak a 

felsőoktatási intézményekben, és ennek használatában már most jártasságot 

szereznek. 

5. Használata egyszerű, az informatika területén kevésbé jártas szaktanárok számára is 

könnyen megtanulható, iskolán belül és iskolán kívül egyaránt elérhető gyors, 

hatékony és biztonságos információcserét biztosít. 
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6. A pedagógusok bevonása a tartalomfejlesztésbe, azok kipróbálásába és 

használatába lehetőséget ad helyi- és (esetleges) külső továbbképzéseken a 

pedagógusok módszertani fejlődésére, a meglévő tudás-potenciál horizontális 

átadására. 

7. Ahogy ma az IKT eszközök számos olyan lehetőséget nyújtanak, amit 5 évvel 

ezelőtt nem lehetett előre látni, úgy várhatóan 3-5 év múlva is nyújtanak számos 

olyan technikai megoldást, amelyekkel bővíthető a rendszer. 

Várható eredmények 

Az intézményben folyó, igen sokszínű, de nem könnyen áttekinthető elektronikus 

tananyag/tartalomfejlesztés egy egységes és mind a szaktanárok és tanulók, mind pedig 

a szülők vagy egyszerű látogatók számára egy jól kezelhető elektronikus felületen jön 

létre. A minden pedagógus és tanuló számára elérhető, a differenciált és adaptív 

oktatásra alkalmas tananyagok, gyakorló feladatok, gyakorló és számonkérő tesztek 

révén javulnia kell az eredményességnek, amely a tanulmányi átlagokban 

megmutatkozik. A rendszer növeli a tanulók motiváltságát a tananyagok elsajátítása 

iránt, fejleszti digitális kompetenciáikat, élvezetesebbé és interaktívabbá teszi az órai és 

otthoni munkát, ezáltal reményeink szerint csökkenni fog a lemorzsolódás. A 

pedagógusok bátrabban és rutinszerűen nyúlnak az IKT eszközök adta lehetőségekhez. 

A rendszer az iskola arculatának megújítását is célozza, megítélésünket javíthatja, így 

akár versenyelőnyt jelenthet a jövőben a szakképző iskolák mezőnyében. A PR 

tevékenység kiindulópontja, hogy mindig a szervezet gondolkodjon arról, és tegyen 

azért, hogy milyen információk alakítsák a róla alkotott képet. Egy egységes, 

színvonalas és sokoldalú felületen való megjelenés jó szolgálatot tehet megítélésünk 

terén is. 

 

A szakgimnáziumok elindulása miatt ismét napirenden lesz a kerettantervek adaptálása 

a helyi tervekhez, elvárásokhoz. Amennyiben mozgásterünk lesz ebben (pl. szabad sáv), 

konszenzusos alapon, a munkaközösségek bevonásával döntjük el az iskola profiljának 

és céljainak megfelelően azok elosztását.  

A katonai alapismeretek tantárgyat a jövőben is tanítani fogjuk. Amennyiben erre nem 

lesz órakeret, akkor fakultáció vagy szakkör formájában. Mindenképpen megkeressük a 

módját annak, hogy a tanulók érettségi vizsgát is tehessenek a tantárgyból.  

A szabadidő hasznos eltöltése kapcsán fontosnak tartom, hogy a napi 7-8 tanóra után is 

tudjunk olyan elfoglaltságot ajánlani a tanulóknak, amiért szívesen maradnak benn az 
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iskolában. A jól működő szakköröket, sportköröket, projekt feladatokat továbbra is 

megtartjuk.  

A két tanítási nyelvű képzésben a célnyelvi mérések már elkezdődtek, nagyon figyelni 

kell arra, hogy a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesítsenek tanulóink ebben a 

képzési formában. Az előző években sikerült megvalósítani, hogy a tanár-diák 

kommunikáció a tanórákon angolul folyjon, de a tanórán kívüli idegen nyelvű 

kommunikációt sajnos nem. Mindenképpen szükségesnek tartom, hogy igazi 

élethelyzetekben is használják a tanulók nyelvet, sokat segít a kommunikációs 

készségek javításában, az azonnali reagálási készség kialakításában és szókincsük 

fejlesztésében olyan szituációkban is, amik a tanórákon általában nem fordulnak elő. 

A jövőben erre nagyobb hangsúlyt fektetünk, több lehetőséget adunk az idegen nyelven 

való megnyilvánulásra. 

2020-tól a felsőoktatásba már csak B2 komplex nyelvvizsga birtokában lehet 

jelentkezni. Ez a tehetséges tanulókat és tanáraikat új feladat elé állítja, még több 

nyelvvizsgát kell megcélozni a normál osztályokban is, és csökkenteni kell azok számát, 

akik a két tanítási nyelvű osztályban nem vállalják be az emelt szintű vizsgát.  

 

Az elkezdett tehetséggondozást még több tanulóra kell kiterjeszteni. Nem könnyű a 

tanulókat rávenni a többletmunkára, tehetségük és energiájuk kiaknázására. Sok a 

rejtőzködő tehetség iskolánkban, a pedagógusok felelőssége is, hogy ne kallódjanak el. 

Számukra meg kell ragadni minden verseny lehetőséget, hogy másokkal szemben is 

megmérjék tudásukat, képességeiket. A felkészítésükre a plusz órák továbbra is 

rendelkezésre állnak. A mostani tanév tapasztalata alapján az utaztatásuk és a kíséretük 

is újra megoldódott. 

 

Az érettségi színvonalát emelni kell elsősorban matematika és idegen nyelvből. A 

szakmai érettségire komolyan kell felkészíteni a diákokat, és motiválni arra, hogy ne 

elégedjenek meg a kettesekkel, legyen elvárásuk a jobb eredmény elérése, akkor is, ha 

nem akarnak felsőoktatásba menni.  

Tanulóinkat a szakmai továbbtanulásra, műszaki pályák, illetve OKJ-s képzések 

irányába kell orientálni.  
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4.3.3 Beiskolázás 

Az iskolavezetés legnagyobb kihívása évek óta a beiskolázás. A helyzetelemzésben 

bemutatott grafikonok jól szemléltetik, hogy csökken a szakképzésbe bevonható tanulók 

száma (1. és 2. sz. ábra). Ez nem csak a mi iskolánkat érinti, hanem a legtöbb kisebb, az 

utóbbi években érettségire épülő szakképző évfolyamokat nem indító iskolát is. 

Legnagyobb vetélytársak a gimnáziumok, ahová a tanulók zöme azért jelentkezik, mert 

még nem tudja, hogy mi is érdekli igazán. Tapasztalataink, és véleménykutatásaink 

alapján tudjuk, az általános iskolák egy része nem igazán érti a szakképzés lényegét, és 

kevésbé tartja színvonalasnak az ott folyó munkát. A szülők is úgy gondolják, hogy 

akkor tesznek jót - akár gyengébben teljesítő gyerekeikkel is –, ha gimnáziumba íratják. 

A gimnáziumok pedig nagy létszámokra feltöltik induló osztályaikat ma már gyenge 

tanulmányi eredményű diákokkal is.  

A szakképzésben olyan előnyöket kellett megfogalmazni, amiért érdemes a tanulóknak 

ezt a képzési formát választani. Az ágazati szakképzés, a szakmaszerkezet átgondolása, 

a 2016-től induló szakgimnázium elnevezés, a szakmai érettségi és szakmához jutás 

lehetősége érettségivel egyszerre a színvonal emelkedését jelentheti a szülők szemében. 

Így várható, hogy többen érdeklődnek majd újra a szakképzés iránt olyan diákok is, akik 

jobb eredményekkel rendelkeznek, és nem csak az un. „lemaradók” jutnak az ilyen 

típusú intézményeknek. Iskolánk él azzal a lehetőséggel, hogy mind a humánerőforrás, 

mind a tárgyi feltételek jobb kihasználásával a szakmai oldalt újra felfuttassa. 

A Beiskolázási munkacsoport feladata továbbra is az iskola népszerűsítése lesz helyben, 

kinn az iskolákban, börzéken és kiállításokon. Ebben mára már jelentős tapasztalatunk 

van, ezekre építve lehet még célzottabban dolgozni. A szakképzés átalakítása során 

iskolánk megújuló profilját – érettségi épülő szakképzés - kell kiemelni, és olyan 

kimeneti lehetőségeket kell bemutatni, mint a gyors és jó elhelyezkedés, amely a 

műszaki vonalon garantált. 

A Centrum megalakulásával a beiskolázási tevékenységünk egy részét már az első 

évben összehangoltuk. Bár egymás vetélytársai is vagyunk a tanulók megszerzésében, a 

cél mégis az, hogy a Centrumunkba bevonzzuk a tanulókat, felkeltsük érdeklődésüket a 

műszaki pályák iránt, és a számukra megfelelő iskolába jelentkezzenek. Ezért kell az 

iskola profilját - a sok közös elem mellett - egyénire szabni, a műszaki vonal mellett 

egyedi lehetőségeket is kínálni a diákoknak. Ilyen nálunk pl. a két tanítási nyelvű 

osztály, a katonasuli program, a sport ágazat (itt nyitunk terveink szerint a lányok felé), 

amelyeket mindenképpen meg szeretnénk tartani a jövőben is.  
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Felméréseink szerint az iskola iránt érdeklődők elsősorban ismerősök referenciája, 

nálunk tanult vagy tanuló családtagok ajánlása és az interneten talált információk 

segítségével jutnak el hozzánk. Ezért fogunk hozzá a honlap megújításához, amely része 

az informatikai háttérrendszer (ld. 42.o.) kialakításának. Ezt szolgálja a jövőben is a 

jelenleg napra kész, de a változásokhoz igazítandó beiskolázási promóciós filmünk. 

Egyre több tanítványunkat fogjuk kiküldeni  un.  „toborzó” előadásokra volt általános 

iskoláikba, és meg kell jelennünk a „felnőtt piacon” is. Ezáltal kibővítjük a Beiskolázási 

munkacsoport tevékenységi körét. Hirdetésekkel, újságcikkekkel, iskola bemutatókkal 

be kell vonzani az esti- vagy levelező oktatás iránt érdeklődőket is. 

A Centrumon belül mindenképpen egyeztetésre lesz szükség a beiskolázási időszak 

végén, hogy ne veszítsünk el azért tanulót, mert nem tudjuk elindítani kis létszámú 

jelentkezés miatt az osztályt. A cél, ahogy már említettem, a tanuló benn tartása a 

rendszerünkben. Ugyanez szükséges az érettségi utáni OKJ-s képzések esetében is, ez a 

folyamat már elindult, és működik a felnőttoktatás területén. 

Az iskolai létszám biztosításában a másik fontos terület a lemorzsolódás megállítása, a 

már nálunk lévő tanulók megtartása. Évek óta nagyjából ugyanannyi tanuló távozik 

tőlünk, illetve érkezik iskolánkba (ld. 3. sz. ábra). A távozások csökkentését 

látványosan nem tudtuk megoldani. Természetesen tudjuk, hogy mindenkit megtartani 

lehetetlen - ezt kifejtettem a helyzetelemezés részben –, de törekszünk rá. Egyik 

lehetőség, hogy az egyéni foglalkozásokon és korrepetálásokon való részvételi arányt 

kell emelni. Mivel kötelezni erre nem lehet a diákokat, ezért a motiváció megerősítése, 

az elérhető cél kézzelfoghatóvá tétele, az iskola elvégzése utáni továbblépés felvázolása 

jelentheti a megoldást.  Ez persze többlet feladat az osztályfőnökök, a szakmai tárgyakat 

oktató tanárok, de tulajdonképpen minden pedagógus számára. Másrészt fontos 

továbbra is a gyárlátogatások szervezése, a nálunk végzett továbbtanuló, illetve már 

dolgozó diákok meghívása kötetlen beszélgetésekre, a versenyeken való megmérettetés. 

Iskolánkban ezek a tevékenységek az elmúlt években is jól működtek, erősíteni kell 

azonban, hogy még több tanuló maradjon meg a műszaki pályákon. 

A végzett diákjaink nyomkövetése mutatja, hogy igazából nincs elkallódás, zömében 

továbbtanulnak, kisebb arányban pedig munkába állnak. Potenciális munkanélkülieket 

nem képzünk (ld. 5. sz. ábra). 

Meglepően hangzik, de van egy terület, ahol nem mindig jelent kudarcot a 

lemorzsolódás. A Magyar Futball Akadémia utánpótlás esetében nem titkolt cél az, 
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hogy egyre többen jussanak ki külföldi csapatokhoz játszani már a középiskolás éveik 

alatt. Nagy részük magántanulói státuszban továbbra is jogviszonyban marad 

iskolánkkal, de vannak, akik kint folytatják tanulmányaikat.  

 

4.3.4  Intézményi erőforrások  

Személyi feltételek 

Pedagógusok 

Az elkövetkező időszak legfontosabb teendői közé tartozik a humánerőforrás biztosítása 

az átalakuló szakképzésben. Már a közismereti oldalon is évek óta gondok vannak, 

nálunk a matematika a legkritikusabb terület. A megfelelő szaktanárok biztosítása 

túlmutat az intézményi lehetőségeken. A tanárképzés megerősítése és megfelelő 

motiváció nélkül szinte reménytelen jó tanárt találni. Ugyanez a helyzet a szakképzésben 

tanító mérnök-tanárokkal. A megnövekedő óraszámok ellátásában csak az új szakmai - 

és vonzónak kialakítandó - életpályamodell hozhat változást. Fiatal oktatókat jelenleg 

kis szerencsével csak óraadói (5-10 óra) státuszban tudnánk alkalmazni, mert szinte 

mindenki el tud helyezkedni végzettségével az iparban is. 

A nyugdíjasok visszafoglalkoztatása átgondolás alatt van kormányzati szinten, így 

elképzelhető, hogy mindenkinek megfelelő megoldás születik, és maradhatnak tovább, 

amennyiben akarnak. Szakértelmük, tapasztalatuk fontos lenne a szakképzésben, és a 

fiatalabb kollégák mentorálásában.  

A gépészeti osztályunk elindításával erre a területre is szakembert kell felvenni, ez a 

2017/2018. tanév elején esedékes, az első évre megvan a megfelelő oktatógárda. 

A felnőttoktatásban az elektronikai vonalon továbbra is számítok a jelenleg óraadóként 

nagy tapasztalattal dolgozó két kollégára, amennyiben nem tudunk felvenni aktív 

pedagógust. A műszaki informatikus képzés elindítása esetében ez 2017/2018-ban 

realizálódik.  

A többi területen jelenleg nincs tanárhiány. A fluktuáció a pedagógusok körében 

csökken, az új osztályok függvényében kell átgondolni a személyi bővítéseket.  

A sportosztályban a biológia és a hozzá kapcsolódó tárgyak oktatására kell pedagógus, 

illetve a sport tárgyak megnövekedése miatt a testnevelés területét kell átgondolni. Mind 

a két területre potenciálisan megvannak a bővítési lehetőségek. 
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Az MFA-ban nagy óraszámban kinn tanító pedagógusokat a jövő tanévtől bizonyos 

mértékig tehermentesíteni szeretném. Minden nagyobb óraszámú tantárgy esetében 

legalább két tanár megy ki, így több időt tölthet benn mindenki az Egressyben. 

 

Most is több pedagógus dolgozik iskolánkban úgy, hogy kötelező órái egy részét másik 

intézményben teljesíti. Fel kell készülni arra, hogy ez még inkább jellemző lesz, a kis 

óraszámú tantárgyak esetében. Minél több embert érint az áttanítás, annál nehezebb 

órarendet készíteni. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb át kell gondolni az A és B hét 

tervezését. 

 

A nyári összefüggő szakmai gyakorlat megoldása humánerőforrás szempontjából egyre 

nehezebb. Elektronika szakmacsoportban megoldottuk a külső helyszínt, sport ágazatban 

a sportegyesület szervezésében zajlik az Akadémián belül. Az informatika 

szakmacsoportban viszont kevés tanulót tudunk kihelyezni, erre kicsi a vállalatok 

részéről a szándék. Három évfolyam bennmaradó létszámának tekintetében már 

tervezhetetlen a tanárok beosztása. Az iskolák önerővel nem tudják megoldani ezt a 

helyzetet, a nyári gyakorlat struktúráját kell átgondolni, amire már történtek 

egyeztetések.  

 

2015-től heti egy alkalomra kaptuk vissza pszichológusunkat, erre a jövőben is igényt 

tartunk. Hiányzik egy utazó gyógypedagógus, illetve a gyermekvédelemmel foglalkozó 

kolléga. A gyógypedagógusi feladatokat nem tudjuk, és jogszabályilag nem is lehetséges 

ellátnunk. A gyermekvédelem feladatait szétosztottuk, de egy szakember ezt sokkal 

jobban tudná koordinálni.  

 

A továbbiakban is bátorítom kollégáimat a továbbtanulásra, minden olyan területen, 

amely a pedagógus fejlődését, ezáltal az iskolai munka színvonalának emelését segíti. A 

tanóráikon való részvételt, a vizsgákra a felkészülést és a vizsganapokat az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően rugalmasan, a nevelőtestületen belüli óra átszervezésekkel 

meg tudjuk oldani. 

 

NOKS 

Az iskolában dolgozó iskolatitkár mellé feltétlen szükséges egy, az általános titkári 

teendőkkel foglalkozó alkalmazottat felvenni.  A tanulói teendők (nappali és esti) szinte 
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teljesen kitöltik az iskolatitkár munkaidejét, így az egyéb feladatok az iskola vezetőjére 

maradnak. Egy ügyintéző tehermentesítené a mindennapos kisebb-nagyobb feladatok 

alól mind a titkárt, mind a vezetőt, és a saját szakmai feladataikra tudnának koncentrálni.  

A jelenlegi rendszergazdát mindenképpen szeretném megtartani hosszú távon. 

Szakmailag és a munkához való hozzáállásában is teljesen megfelel az elvárásoknak. A 

laboráns (oktatás technikus) státuszt évek óta stabilan egy kolléga tölti be, 2015-ben a 

Pedagógus I. fokozatot megkapta, mivel van pedagógusi végzettsége. Szükség esetén a 

rendszergazda munkáját segíti, a jövőben több területen is szeretném munkáját jobban 

használni (pl. helyettesítés). 

 

Gazdasági Összekötő 

A Centrum gazdasági irodájával tartja a napi kapcsolatot. A munkaköri leírásában 

előírtakon túl más területen is hatékonyan besegít elsősorban az iskolatitkárnak, fontos 

tagja az iskola adminisztrációs területének.  

 

Technikai állomány  

A gondnoki státusztól eltekintve a legstabilabb csapat. Nyugdíjba vonulás miatt 

cserélődtek néhányan az évek alatt. A jelenlegi gondnok megfelelően koordinálja a 

tevékenységüket. A Centrummal a kapcsolatot a műszaki összekötőn keresztül tartjuk.  

Nagyon fontosnak tartom a takarítók, karbantartók, portások és az udvari munkás 

jelenlétét és minőségi munkáját. Az iskola megszokott tisztasága, rendezettsége és 

biztonsága, a vagyonvédelem és napi szinten történő karbantartás elengedhetetlen ahhoz, 

hogy mindenki jól érezze magát, és komoly munka folyhasson az épületekben. 

Folytatható azt a jól bevált módszert, hogy a technikai dolgozók csapatként működnek 

együtt, nagyobb munkák elvégzésében együtt dolgoznak függetlenül attól, milyen 

feladatra vettük fel őket. Ezt megfelelő szervezés és irányítás mellett az eddigiekben is 

megelégedéssel végezték. 

 

Az összes nem pedagógus dolgozó esetében fontos, hogy amennyiben kormányzati 

szinten nem történik bérrendezés a közeljövőben, Centrum szinten mi gondolkodjunk 

valamilyen differenciált többlet juttatásban.  

 

A humánerőforrás az elkövetkező öt éves intervallumban – amennyiben nem lesz 

jelentős mozgás –, a nyugdíjazások bekövetkeztével előre tervezhető. 2016 júliusa és 
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2021 júniusa között a mostani állományból kilencen mennek nyugdíjba. Két esetben 

látok nehézséget nyugdíjazás miatt a pedagógusi státuszok betöltésére, a fizika valamint 

a könyvtáros tanár területén. A NOKS kollégáknál pedig a rendszergazda pótlása jelent 

majd nagy feladatot. 

 

Tárgyi feltételek 

A helyzetelemzésben bemutatott problémákkal a jövőben mindenképpen komolyan 

foglalkozni kell. Az eddigi kreatív, helyi megoldásaink csak a tüneteket próbálták 

kezelni, megoldást semmiképp nem jelentettek. A szükséges felújítások felmérése 

Centrum szinten is megtörtént, várhatóan elindul egy-egy terület korszerűsítése. 

Legfontosabb felújítás a 3 tornaöltözőt érinti. Amennyiben legalább kettő nem készül el, 

a tornaterem kiadása is veszélybe kerülhet. A bérleti díj éves szinten nem 

elhanyagolható bevétel, de elsősorban saját tanulóink számára kell biztosítani a 

megfelelő higiéniai környezetet az átöltözéshez. 

A másik fontos, és elengedhetetlen beruházás a fűtés korszerűsítése. Kazánjaink 

elavultak, alig javíthatók, alkatrészeket hozzájuk nehezen lehet beszerezni.  

A 2002-ben – valószínűleg rossz konstrukcióban - felépült „C” ráépítés tetejének teljes 

rekonstrukciója szükséges, mert a beázásokat az időszakos javítgatások nem oldották 

meg. 

Az „A” épület rendbetétele lehet a következő nagy felújítás. A technológia, amivel ez az 

épületszárny készült, elavult, javítgatni nem lehet. Egyik épületszárny sem szigetelt, de 

leginkább ebben az épületrészben okoz ez gondot. A szigetelés és a nyílászárók cseréje 

együttesen tervezhető, ezzel együtt a tornaterem rendbetétele is időszerű.  

A „B” és „C” épületek kisebb ráfordítással korszerűsíthetők. Elsősorban az ablakok 

festése kell, hogy megtörténjen, mert megy tönkre az állaguk. A sok és magasan lévő 

ablak miatt ez önerőből nem oldható meg.  

A tantermek festése saját karbantartóinkkal megoldható, éves tervezést igényel a 

folyamatos tisztasági felújítás céljából. 

Az akadálymentesítés sajnos nem megoldott, az iskolába csak a földszintig lehet eljutni 

kerekes székkel. Ez az emelt szintű érettségi vizsgákon és időnként saját, lesérült 

diákjaink esetében jelent gondot. Ezt viszont csak teljes épület korszerűsítés során 

lehetne megvalósítani (a régi tervek kiindulásként jól használhatóak). 
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A „C” épület udvari kijáratánál cserére szorul a járólap, amely esős és havas időben 

életveszélyesen csúszik, emellett válik fel a lépcsőknél.  

Az iskola nagy udvarának napi szintű karbantartása két éve megoldódott. A technikai 

csapat és a közösségi szolgálatot teljesítő diákok, valamint az őket szervező lelkes 

pedagógusok munkájának köszönhető. A szelektív hulladékgyűjtést a továbbiakban is 

szigorúan betartatjuk mindenkivel. 

Az udvaron lévő hatalmas fák fiatalítására megtörténtek a lépések, legkésőbb az ősszel 

vagy a következő év tavaszán sorra kerül, engedélyektől függően. 

 

A beruházások tekintetében legfontosabb az elavult számítógéppark további cseréje.  

A szakképző évfolyamok visszaállítása iskolánkban lehetőséget ad arra, hogy ismét 

részt vegyünk kimondottan szakképzésre kiírt (pl. decentralizált) pályázatokon, így 

esély lehet támogatáshoz jutni. 

Korszerűsíteni kell a forgácsoló műhelyünket és fel kell készülni a gépészet oktatására 

ismét. 

Az elektronikai laborokban a számítógépek cseréje mellett a PLC és a FESTO újra 

használatba vétele és korszerűsítése folyamatban van.  

A tanári kabinetekben lévő nyomtatók, fénymásolók már kiszolgálták idejüket, ezek 

cserélése megkezdődik. 

A tantermek berendezéseinek felmérése is megtörtént, székek, asztalok cseréjére kb. 5-6 

teremben szükség lesz. A kisebb szükséges beruházások (pl. irodai székek cseréje) már 

folyamatban van. 

4.3.5 Minőségbiztosítás-értékelés 

A minőségi munka mindig kiemelt helyen állt iskolánk jövőképében. Saját kidolgozott 

mérőeszközeink is vannak, és megfelelően képzett kollégák dolgoznak ezen a területen. 

A Minőségbiztosítási Munkacsoport az elmúlt négy évben nagyon jó munkát végzett, 

így ebben a formában ők tovább dolgoznak. Feladatuk az iskolai élet egy-egy adott 

területének a felvállalása, mérése, hatékonyságának növelésére javaslatok megtétele és 

feladattól függően azok kidolgozása és végrehajtása. A csoport vezetője felelős a vállalt 

feladatok teljesítéséért, a tagok munkájának koordinálásáért. A helyi- és országos 

mérések eredményeinek közzététele, elemzése, valamint az iskolai klímatesztek 

elkészítése kiemelt feladatuk. 
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A hagyományos belső méréseinket továbbra is végezzük, reflektálunk azokra, és a 

szokásos módon beépítjük munkánkba az eredményeket. Készülünk az országos 

mérésekre, a visszacsatolás hatékonysága a matematika területén már látszik, jövőben a 

szövegértésre kell jobban odafigyelni. Ennek fejlesztése minden pedagógus feladata, 

hiszen bármely tantárgy esetében tudunk szövegértést, szövegalkotást fejleszteni, de a 

könyvtáros pedagógus is foglalkozik tanulókkal igény szerint. 

A következő tanév végén az elégedettségi mérést a tanulók körében tervezem, amely a 

választott szakmacsoport iránti elköteleződésüket, a szemléletbeli fejlődésüket, a 

jövőképüket, az elvárásaikat mérné. Érdemes lesz kiterjeszteni a már végzett tanulókra 

is, mennyiben más válaszok születnek, ha már kívülről néznek vissza az itt eltöltött 

éveikre. 

2015 májusában megalakult a Belső Önértékelési Csoport, amelynek hat tagja a 

jogszabályi feltételek mentén végzi munkáját. Saját munkatervvel dolgoznak figyelve a 

folyamatosan változó jogszabályi környezetre. Feladatuk a pedagógusok 

önértékelésének előkészítése, támogatása, óralátogatásokkal, interjúztatással és kérdőív 

kitöltetésével. A folyamat már elindult, a vezetőséggel egyetértésben kiválasztott 

pedagógusok értékelése megkezdődött. A vezetői tervezett óralátogatások összhangban 

vannak a BECS munkájával. 

A minőségi munka garanciája a Beiskolázási munkacsoport is, amely minden év végén 

értékeli elvégzett munkáját és a tapasztalatok alapján jelöli meg, illetve módosítja a 

következő év feladatait. 

2012 szeptemberében elindult a Közös dolgaink Munkacsoport. A mindennapok 

legproblémásabb területeivel foglalkoztak, de mivel nem találtak hatásos megoldásokat, 

amelyek jogszerűen kezelhették volna pl. a késéseket, a mobiltelefonok órai használatát, 

az igazolatlan hiányzások csökkentését, 2013 végén feloszlatták magukat. Tervezem 

ennek a csoportnak a visszaállítását, a tanárok mellett a diákok képviselőinek a 

bevonásával, igazgatóhelyettes irányításával. 

Az Öko-csoport munkája a következőkben az örökös cím elnyerésére fog fókuszálni. A 

sok gondnokváltás után stabil taggal kiegészül, és támogatni fogja őket a pályázati 

felelős is. 

Az osztályfőnökök hatáskörén túlmutató komoly tanulói magatartási problémák és 

kötelességszegések hatékonyabb kezelésére egy Mediációs Munkacsoport felállítását 

javaslom. Tagjai a nevelőtestület által felkért pedagógus, a diákönkormányzat 

vezetőségének egy tagja, az iskola pszichológusa és a szülők képviselője. A csoport 
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feladata az elé kerülő esetek kivizsgálása, és annak jóvátételére javaslat vagy büntetési 

fokozat megfogalmazása. A csoport munkájának célja, hogy egyeztetések útján erősítsék 

a tanulók felelősség vállalását tetteikért, és megértessék és elfogadtassák velük az 

együttélés szabályait, hogy ezáltal elkerülhessék az esetleges fegyelmi tárgyalást.  

 

A pályázatírás kiemelt része marad az iskolai minőségi munkának. Bár az elmúlt négy 

évben kevés hazai pályázaton nyertünk, ez nem veszi el a kedvünket a továbbiakban 

sem. Minden területen próbáljuk kihasználni a lehetőségeket mind a tanárok, mind pedig 

a tanulók szempontjából. A külföldi kapcsolatok ápolása, az utazások, a nyelvtanulási 

lehetőségek a szülők általában szűkös anyagi helyzete miatt leginkább megnyert 

pályázatok útján valósíthatók meg. 

5. Vezetői elvárások, vezetői szerep 
Az elmúlt négy év tapasztalataira támaszkodva - amennyiben lehetőséget kapok a 

továbbiakban is a vezetői pozíció betöltésére -, az alábbi változtatásokat tartom 

szükségesnek: 

A vezetőségben a feladatok elosztása és elvégzése során a terhek arányos viselését 

ésszerűbben és következetesebben kell megoldani. Igyekezni kell csökkenteni a stresszt 

a legnehezebb és legsürgősebb feladatok esetében is, elsősorban a célszerű és 

egyenletesebb munkamegosztás útján. Minden vezetőségi tagnak ismernie kell a 

jogszabályokat, és napra készen követniük kell a változásokat. A vezetői munka – 

rugalmas munkaidő – nem ér véget adott időpontban, ezért az információk figyelését 

meg kell oldani munkaidőn kívül is. Tehermentesítés céljából erre megfelelő rendszert 

kell kidolgozni, annak mintájára, ahogy a hosszabb tanítási szünetekben is megosztjuk a 

munkát.  

A kibővített vezetőség tagjainak is napi szinten kell tisztában lennie az iskolai 

Munkatervben elfogadott feladatokkal, ezen a területen nagyobb önállóságot kérek. 

Fontos, hogy a munka korrekt elvégzéséért és minőségéért vállalja a felelősséget az a 

kolléga, akinek a munkaközösség vezető delegálta a feladatot, de a végső felelősség itt 

is a munkaközösség vezetőé. A számukra delegált munkák elvégzését a területért felelős 

helyettes ellenőrzi. 

Az azonnali döntések esetében, amikor nincs idő mérlegelésre, vagy nem konszenzuson 

kell, hogy alapuljon, vezetőként továbbra is felvállalom a döntést akkor is, ha esetleg ez 

nem mindenkinek tetszik. Többségében azonban van idő a döntések kidolgozására, 
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megbeszélésére, és ebben a szűk- és a kibővített vezetőségre nagymértékben 

támaszkodom. A munkamódszer továbbra is az érvek-ellenérvek ütköztetése, és a 

legjobb megoldás kiválasztása.  

A vezetőségen belül minden építő jellegű vitának helyt adok, de azt hangsúlyosan 

kérem, hogy a döntés után a vezetőség minden tagja munkája során és 

kommunikációjában is azt képviselje, amiben megállapodunk. Fontosnak tartom, hogy 

kritikusak legyünk, fogadjuk el az építő és a fejlődést szolgáló kritikákat, de ezt szemtől 

szembe tegyük. 

A közép- és magasabb vezetőktől kérem, hogy figyelemmel kísérjék és észrevegyék a 

feladatokat, naprakészen kövessék az iskolai eseményeket és előre készüljenek fel 

azokra.  Tevékenyen vegyenek részt a Munkaterv kidolgozásában és végrehajtásában, 

az elvégzett munka ellenőrzésében és értékelésében. Viselkedjenek vezetőként 

döntéshelyzetekben, és egyértelműen fogalmazzák meg elvárásaikat és a határidőket. 

Legyenek továbbra is ötleteik, amelyekkel színesíthetjük az iskola mindennapjait, és 

könnyebbé tehetjük munkánkat. Az információ áramlás javítása érdekében a 

középvezetők az értekezleteken elhangzottakról rövid időn belül tájékoztassák 

kollégáikat, erről emlékeztető készüljön. 

Vezetőségi értekezletet továbbra is heti rendszerességgel tervezek, a kibővített 

vezetőségi ülést pedig havonta kétszer. A kibővített vezetőségi értekezleteken a 

munkaközösség vezetők mellett részt vesznek a munkacsoportok vezetői, a 

diákönkormányzatot segítő tanár, illetve meghívást kap a szakszervezet vezetője is. 

Ezeken a megbeszéléseken egymás első kézből való tájékoztatása, a feladatok 

megosztása és az elvégzett feladatok értékelése a legfontosabb feladat. 

A tantestülettől magas színvonalú, minőségi munkát várok, amelynek alapja a 

pontosság, a folyamatos felkészülés és az önképzés. Kérem, hogy mérlegeljék mindig 

szavaik és tetteik következményét, és az iskola érdekeit tartsák szem előtt. Minden 

fórumon az elfogadott alapelveinket és szellemiségünket képviseljék. 

Szeretném, ha mindenki aktív részese lenne az iskola életének, mindenki a saját 

feladatkörében fontosnak érezné magát. Ha ez nem megfelelően működik, az iskola 

minőségi munkájának romlását okozhatja.  

Fontosnak tartom, hogy a kollégák a színvonalas szakmai munka végzése mellett 

fordítsanak időt egymás megismerése, egymás segítésére. A hangulat javításának alapja 

egymás tisztelete és elfogadása. Sokan vagyunk és sokfélék, de közös célunk van, és 

ennek megfelelően kell egymással dolgoznunk. A konfliktusokat lehet többféleképpen 
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rendezni, de mindig a kulturált, ésszerű és előre mutató megoldásra kell törekedni. 

Ebben segítséget nyújtanak, ha kell a vezetők, de mindig a felek mindegyikének 

egyidejű meghallgatásával. A sok adminisztrációval terhelt, sokoldalú munkát magas 

színvonalon csak egy kiegyensúlyozott, nyugodt, egymással szót értő, együtt dolgozni 

akaró és tudó, egymás érveit meghallgatni és elfogadni képes nevelőtestület tudja 

elvégezni.  

Szorgalmazom, sőt kimondottan kérem a pedagógusok továbbképzéseken való 

részvételét, az érettségi vizsgákon elnöki feladatok ellátását, emelt szinten vizsgáztatást. 

Nagyon fontosnak tartom a kitekintést a saját iskolából, más módszerek, más 

gondolkodásmód megismerését és azok hasznosítását a mindennapi munkában. 

Kiemelten kezelem a nyelvtudás megszerzését, elmélyítését, ezért bátorítok mindenkit 

az Erasmus+ keretében meghirdetett nyelvi utak megpályázására.  

Motiválom a kollégákat arra, hogy egymás óráit időnként látogassák, nem csak a 

munkaközösségeken belül, hanem más területeken is. A látogatási napló mellett az ezt 

követő megbeszélésekről készüljön emlékeztető. 

A munkaidő elrendelés – amennyiben nem változik a jogszabály – továbbra is rugalmas 

marad. A tanítással le nem kötött időben a feladatok elvégzését a tanár saját maga osztja 

be a kölcsönös bizalom alapján, ennek ellenőrzése a vezetőség részéről alkalomszerűen 

megtörténik, hó végén viszont a papír alapú kimutatást mindenkinél átnézzük. 

A kedvvel végzett minőségi munka biztosítására nagyon fontos számomra a motiválás, 

a dicséretek, amelyek nem csak a tanulók, de az iskola minden dolgozójának munkájára 

is pozitívan hatnak. A kritika megfogalmazására használható un. „szendvics módszer” 

alkalmas lehet arra, hogy még a negatívabb dolgokat is pozitívnak érezzük. 

A diákönkormányzatot több területen szándékozom bevonni az iskola mindennapi 

életébe. Az Intézményi Tanács működése alatt a diák vezetők beleláttak jobban a 

feladatainkba. Mivel ez már iskolai szinten nem működik, más módon kell lehetővé 

tenni, hogy rálássanak olyan dolgokra, ami őket is érinti. A diák fórumok mellett 

időnként meghívást kapnak a DÖK vezetői a kibővített vezetőségi értekezletekre 

számukra is fontos témákban. Részt vesznek az újjáalakuló Közös Ügyeink 

Munkacsoport munkájában, továbbra is számítunk rájuk az Öko-csoportban és a 

Beiskolázási Munkacsoport is hasznosítja jelenlétüket a börzéken, iskolát bemutató 

napokon. 

A DÖK vezetőket és rajtuk keresztül a többi diákot is meg kell tanítanunk arra, hogy ne 

csak a jogaikat lássák, hanem érezzék felelősségüket kötelezettségeik teljesítésében is. 
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Közösen kell fellépni a szándékos és gondatlan károkozások ellen. Büntetés helyett 

gyakran érdemesebb a diákközösséget felszólítani arra, hogy saját maguk hozzák helyre 

a károkat (megfelelő felnőtt irányítása mellett). Mivel napjaik nagy részét az iskolában 

töltik, nem mindegy, hogy milyen a közvetlen környezetük. Ezért állandó tagjai lesznek 

a Mediációs Munkacsoportnak is. 

A Szülői Közösséggel az elektronikus napló bevezetése után a kapcsolat szorosabbá 

vált. Könnyebb a kommunikáció, gyorsabb az információk áramlása, mivel a szülők 

jobban belelátnak a napi haladásba, gyermekeik iskolai dolgaiba. Napirenden marad a 

szülők nagyobb mértékű bevonása az iskola életébe. Cél, hogy vegyenek többen részt a 

szülői közösség értekezletein, a projekt- és iskolanapokon. Több felelősséget szeretnék 

rájuk rakni gyermekeik hiányzásai és késései kapcsán, valamint a közös nevelés terén. 

A Mediációs Munkacsoportban számítunk rájuk is. Sok időt vesz el a szülőkkel való 

gyakori egyeztetés, de ezt be kell vállalni azért, hogy a nevelés aktív részesének érezzék 

magukat a már 14-20 éves gyerekeik esetében is. 

Támaszkodunk rájuk az összefüggő nyári gyakorlatra gyakorló helyek kiválasztásában, 

a közösségi szolgálatban együttműködő partnerek megtalálásában és új szakmai 

partnerek megismerésében.  

 

Vezetői szerep, kompetenciák 

Vezetőként fontos számomra a következetesség, a másokra való odafigyelés és az 

egyenlő bánásmód. Másoktól is azt várom el, amit magamtól is elvárok, a pontos és 

minőségi munkát és a korrekt magatartást. 

Tanulmányaim során többször foglalkoztam a vezetői típusokkal, stílusokkal. Magamat 

leginkább menedzser-szerű vezetőnek nevezném, aki ötvözi a klasszikus stílusokat 

feladattól és szituációtól függően. Olyan időszakban kezdtem azonban iskolavezetői 

munkámat, amikor minden folyamatos változásban volt, és a menedzseri teendők nagy 

része kiesett az igazgatók jogköréből. A változás menedzsment került előtérbe, 

amelynek leginkább a „leadership” megközelítés felel meg. Célom volt, hogy a 

változásokat az iskola javára tudjuk fordítani.  

Kiindulópontom továbbra is a demokratikus vezetés, de mindig az aktuális feladat 

elvégzéséhez szükséges stíluselemeket igyekszem alkalmazni. Alapvetően sikerorientált 

vagyok, ennek érdekében szeretem meggyőzni és magam mellé állítani a 

nevelőtestületet, vagy legalábbis nagyobb részét.  

Vezetői kompetenciáim az eltelt időszakban is fejlődtek, tudatosan is dolgozom rajtuk.  
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1. sz. Melléklet 

Az intézmény és intézményvezető mérése (tantestület, tanulók, szülők)1 

Az előző évek minőségbiztosítási rendszerei megkövetelték a végzett munka időszakos áttekintését. 

Az IMIP bevezetésekor 2004-ben készült állapotfelmérés, majd megtörtént a fejlesztési célok 

kijelölése. 2009-ben felülvizsgáltuk az IMIP-et és a hosszú távú célok elérését vizsgáltuk.  

Újdonság volt intézményünkben ebben a tanévben a személyre lebontott vezetői értékelés. Ilyen 

mélységű felmérésre még nem került sor az iskolában.  

Az intézményértékelés a 2013/14-es tanév második félévben kezdődött és a 2014-15. tanév első 

félévének végén ér véget. 

Az értékelés területei: 

 Vezetői értékelés 

 Diákok iskolai közérzete 

 Pedagógusok értékelése 

 Intézményi adatok 

A vezetői értékelés alapja a tanárok, diákok és szülők által kitöltött kérdőívek. A kérdőívek 

alapvetően a következő területeket mérték fel: munkaszervezés – döntéshozatal; tájékozottság, 

ellenőrzés – értékelés; problémamegoldás. 

A kérdőíveket számítógépen töltötték ki a diákok és kollégák (az iskola  tanulóinak 62%-a, 

tanárainak 70%-a). A szülőknek csak 33%-a válaszolt a részükre írásban eljuttatott levélre. Az 

értékelés 6 fokú skálán történt, hogy lehetőséget adjunk a differenciált értékelésre. Azokat a 

kategóriákat emeltük ki problémásként, ahol az alsó három kategória együttesen meghaladja a 30%-

ot. 

 

Vezetői értékelés 

A vezetői értékelés keretein belül a felmérés során az intézmény vezetőjét, az általános és tanügy-

igazgatási helyetteseket külön kellett értékelni.  

A felmérés eredménye:  

Az igazgató munkáját minden szempontból elfogadja és nagyra értékeli a tantestület, a diákság és a 

szülők. Fejlesztendő terület a folyamatos ellenőrzés, ami az oktatás átalakításának adminisztrációs 

többletterhei miatt kissé háttérbe szorult. 

 

                                                           
1 Igazgatói beszámoló 2013/2014. – 35. o. (Pappné Tóth Kornélia elemzése) 
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A két igazgatóhelyettes értékelése hasonló eredményeket mutat, esetükben a fejlesztendő területek: 

 a hatékonyabb munkaszervezés 

 munkaelosztás legyen egyenletes 

 számoljanak a kollégák lehetőségeinek határaival   

 az értékelés legyen objektívebb 

A korábbi évek felmérései során végzett összefüggés-vizsgálatok kimutatták, hogy a kollégák 

munkahelyi hangulata legerősebben a vezetéstől kapott következetes értékelésétől függ.  
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Diák és szülői kérdőívek kiértékelése 

Az alábbi kérdések körében mérte az intézmény a szülők és tanulók elégedettségét: 

Vannak sikereim az iskolában. 

Az iskola lehetőséget ad a tananyagon kívüli ismeretek szerzésére, gyakorlására.  

(környezetvédelem, idegen nyelv, sport, iskolanapok, stb.) 

Jól érzem magam ebben az iskolában. 

Ha kérdésem van, akkor tudom, hogy kihez forduljak. 

Az iskola mindent megtesz azért, hogy külső megjelenése megfelelő legyen. 

A diákok érdekeltek az iskola környezetének megóvásában, és odafigyelnek környezetükre. 

Meghallgatják a véleményemet az engem érintő kérdésekben. 

Az intézmény vezetői jól ismerik az iskolai élettel kapcsolatos dolgokat. 

Az intézményvezető könnyen elérhető, megszólítható. 

Az intézmény nyitott az új dolgok irányában. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes

egyáltalán nem igaz

kis mértékben igaz

részben igaz

általában igaz

gyakran igaz

teljesen igaz



Vezetői pályázat – BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája  

Szalayné Kelemen Ildikó 

5 
 

 

A vezetői kérdőívhez hasonlóan itt is 6 fokú skálán kellett értékelni a kérdőív állításait. Pozitív 

véleményként azokat értékeltük, ahol az alsó 3 kategória a 30%-ot meghaladta.  

A diákok válaszai alapján 3 területet tekinthetünk kritikusnak: 

 a válaszolók kb. 50% érzi úgy, hogy csak részben, vagy alig vannak sikerei az iskolában 

 kb.35% nem érzi jól magát egyértelműen az iskolában.  

 kb.40 % érzi úgy, hogy nem mindig hallgatják meg véleményét az iskolát érintő dolgokban 

 

A felmérés eredményeiből adódó teendők:  

Az iskolai közérzet javítása elsődleges feladat. Az eredmények a 9. évfolyamon a leggyengébbek. 

Ez magyarázható azzal, hogy az általános iskola legidősebbjei itt a legkisebbek, akik megváltozott 

követelményrendszerrel találják szembe magukat. A követelményeket teljesíthetetlennek érzik, 

mivel a rendszeres tanulástól saját bevallásuk szerint elszoktak az általános iskola utolsó évében. 

A munkaközösségek feladata, hogy a 2014-15. tanévre kidolgozzanak egy olyan iskolába-

szoktató programot, amely szelíden vezeti be a diákokat a középiskola világába és emeli a 

motivációjukat. 

A diákok több fórumon is lehetőséget kapnak véleményük kifejtésére: osztály és iskolai szinten 

is működő diákönkormányzat, diákfórum mind olyan terület, ahol ezekkel a lehetőségekkel 

élhetnének. Sajnos a tapasztalat az, hogy kicsi az érdeklődés a részükről. A kiemelt tanári segítség 

a DÖK működtetésében továbbra is elengedhetetlennek tűnik.  
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egyáltalán nem igaz

kis mértékben igaz

részben igaz
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gyakran igaz

teljesen igaz
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A következő szempontokat nem tantárgyanként, hanem munkaközösségenként vetettük fel. A 

különösen gyenge eredmények esetében az adott munkaközösség további felmérést kér, és a 

problémát konkrét osztályhoz és személyhez köti. 

 Ha problémám van, kapok segítséget. 

 A tanáraim törődnek azzal, ha nem úgy teljesítek az iskolában, ahogy tudnék. 

 Fegyelmezett légkörben zajlanak az órák. 

 Órákon a tananyaggal foglalkozunk. 

Segítség a problémák esetén: elég egységes kép alakult ki a munkaközösségekről. A tanulók 50-

60% szerint igaz, hogy segítőkészek vagyunk. Minden munkaközösség számára feladat, hogy a 

segítségnyújtás formáit bővítse. Az egyéni foglalkozások lehetőséget nyújtanak a felzárkózásra. 

Ha a diákok és a szülők válaszait összehasonlítjuk, eltérő képet kapunk. A szülők több mint 80% 

úgy véli, hogy gyermeke minden segítséget megkap. 

Ebből az ellentmondásból adódó feladatok: Egyénileg, minden kollégának fel kell mérni, milyen 

segítséget igényelnek a diákok. Az így kapott eredményeket a munkaközösségek összesítik és a 

lehetőségeket figyelembe véve beépítik a munkatervükbe. 

Mennyire törődnek a tanárok a lehető legjobb teljesítménnyel: Ebben a kérdésben egyértelműen 

pozitív kép alakult ki a diákjainkban. Az idegennyelvi és humán munkaközösség 60% felett, az 

informatika és a sport 50% feletti megítélést kapott. A reál munkaközösség, illetve az elektro-

gépész szakmai munkaközösségek alacsonyabb értéket kaptak, ezért a munkaközösségen belül 

további egyéni feltárásra an szükség. 

Az órai fegyelem megítélése: 
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Testnevelés 4% 21% 29% 25% 21% 

Reál 0% 35% 22% 26% 13% 

Humán 0% 29% 25% 33% 13% 

Idegen nyelv 0% 14% 27% 41% 18% 

Informatika 0% 5% 32% 41% 23% 

Elektrotechnika / Gépészet 0% 11% 11% 44% 22% 
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Az eredmények mutatják, hogy az órai fegyelem nagyon személyhez kötött. Ott, ahol a részben 

igaz válaszok 20% felett vannak, azt jelenti, hogy közel 50 ember nem érzi fegyelmezettnek a 

légkört. Ezeket az eseteket fel kell deríteni és az érintett kollégákat belső mentori segítségben kell 

részesíteni. 

A válaszadók 80%-a látja úgy, hogy az órákon a tananyaggal foglalkoznak – ez a kérdés nem 

indokol beavatkozást. 

58%- a tanulóknak úgy érzi, hogy a diákok nem tesznek meg mindent az iskola állagának 

megőrzése érdekében. A vezetőség és a tantestület ÖKO munkacsoportja komoly energiát fordít 

az iskolai környezet fejlesztésére. A diákok maguk is érzik, hogy ezen a téren több segítséget 

adhatnának.  

 

A szülők esetében a problémát az együttműködési készség jelentette. A kiküldött kérdőíveknek 

csak töredéke érkezett vissza (33%). A visszajelző szülők válaszai kedvező képet mutatnak. A 

legtöbb eredmény 80% és e felett van. Ez azonban elsősorban azoktól a szülőktől érkezett, akik 

együttműködnek az iskolával, kapcsolatban állnak a szaktanárokkal és az osztályfőnökökkel. A 

válaszadók számát szeretnénk bővíteni, ezért a 2014/15. tanév első szülői értekezletén a felmérést 

megismételjük. 
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egyáltalán nem igaz

kis mértékben igaz

részben igaz

általában igaz

gyakran igaz

teljesen igaz
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További feladatok: 

A szülők körében a felmérést folytatni kell. 

A diákok között a tanárokra vonatkozó kérdőívet szeretnénk felvenni. 

Az intézményi adatok további elemzése – érettségi, nyelvvizsga eredmények, 

versenyeredmények, hiányzási adatok elemzése 

 

2. sz. melléklet 

Az intézmény pedagógusainak mérése (tantestület, tanulók, szülők)2  

Az előző évek minőségbiztosítási rendszerei megkövetelték a végzett munka időszakos 

áttekintését.  

Újdonság volt intézményünkben az előző tanévben az intézmény vezetőinek elégedettségi mérése 

személyre lebontva pedagógusok, tanulók, szülők által. Ilyen mélységű felmérésre még nem 

került sor az iskolában. Ebben a tanévben a pedagógusokra is kidolgoztuk a mérőeszközt, és 

megtörtént a tantestület több mint 70 %-nak mérése.  

 

A tanári munka értékelése – diákkérdőívek alapján 

Adatfelvétel 

A diákkérdőívek kitöltése egy iskolai projekt keretében történt. A Suplicz Sándor és Füzi Beatrix 

által publikált mérőeszközöket alkalmaztuk a tanárok kedveltségének felmérésére, a diákok órai 

aktivitásának, a tantárgyhoz és a tanárhoz fűződő kapcsolatának felmérésére. A diákok flow, 

szorongás, apátia mutatóit Oláh Attila által kidolgozott 9 itemes kérdőívvel vettük fel. 

                                                           
2 Igazgatói beszámoló 2014/15 – 40. o. (Pappné Tóth Kornélia elemzése) 
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Szülői mérés - 2. kérdéscsoport

egyáltalán nem igaz

kis mértékben igaz

részben igaz

általában igaz

gyakran igaz

teljesen igaz
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A diákok kérdőívének megszerkesztése a Google Forms segítségével történt. Az adatfelvételt az 

iskola egyik informatikai szaktantermében szakszerű körülmények között végeztük. Egy tanárról 

általában 30-40 diák véleményét kérdeztük meg. A diákokat a tanárok által tanított osztályokból 

úgy választottuk ki, hogy a névsorból véletlenszerűen emeltük ki neveket.  

 

Adatok értelmezése 

A tanulói kérdőív 2-3 jellemzőt kér a tanulóktól, amivel alátámasztják, hogy miért kedvelik, ill. 

miért nem kedvelik az adott tanárt. A rövid válaszok értékeléséhez először a válaszelemeket 

kellett csoportosítani. A kategóriák kijelölésénél figyelembe kellett venni azokat a szempontokat, 

amelyeket a szakirodalom a pedagóguskutatások tükrében kiemel:  

1. Szaktárgyi; 2. Pedagógiai, pszichológiai, szociális, normatív, 3. Didaktikai; 4. Értékelési; 5. 

Szervezési; 6. Kommunikációs; 7. Reflexív; 8. Nem besorolható (pl. humor); Nincs ilyen 

A válaszelemeket kategóriákhoz rendeltük, majd az adott tanárra vonatkozó összes válaszelem 

számához képest számoltuk ki az egyes kategóriák % értékét. 

A tanárok kedvelt tulajdonságainak túlnyomó része a pedagógiai, pszichológiai, szociális, 

normatív kategóriába esik. Ezek a tulajdonságok leginkább erkölcsi értékekhez, a diákokkal 

szemben pozitív érzelmi beállítódáshoz, személyiségvonásokhoz kapcsolódtak. A pedagógiai 

szakirodalomban egyértelműen bizonyított, hogy a tanár-diák kapcsolat minősége befolyásolja a 

tanári munka eredményességét. Nem pusztán az ismeretátadás, hanem a szemléletformálás, 

nevelés szintjén is. A tanár kedveltsége és eredményessége erős összefüggést mutat. Kollégáink 

88%-nál a diákok a jó tulajdonságok zömét a pozitív érzelmi beállítódásban látták.  

A nem kedvelt tulajdonságok felmérésekor a tanárok 77%-nál a leggyakoribb válasz, hogy nincs 

olyan tulajdonság, ami miatt nem kedvelnék. 

A tanári munka egyéb összetevőit a következő szempontok alkotják: A diák véleménye szerint a 

tanár hogyan kezeli az órai problémás helyzeteket, milyen a kapcsolata vele, szerinte mennyire 

igyekszik jól és érdekesen tanítani, mennyire kedveli, milyen az óráin a diák aktivitása. 
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Az eredményekből kitűnik, hogy az átlagok közepesnél jobbak, a szórás alacsony. 

A grafikonokon a piros az átlag, a sárga a medián, a zöld a móduszt jelöli. 
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A pozitív, félelem-mentes tanár-diák kapcsolat egyik alapfeltétele annak, hogy az órák 

eredményesen teljenek. A fenti adatok tükrében kijelenthető, hogy tantestületünk nagy része 

komolyan gondolja a diákközpontú működést. A középértékek 3,5 és 4,1 között mozognak. Az 

átlagtól egy szórásnyira lefelé eső zónából a tanári kar elenyésző része esik ki. Az ő esetükben 

több mérőeszköz felhasználásával mélyebb vizsgálatra lesz szükség.  

Az osztálytermi légkört alapvetően meghatározza a diákok órai szorongása, apátiája és a közös 

munka során megélt flow élmény. A diákok flow képessége nem csak a tanártól függ. Az 
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adatokból kitűnik, hogy a testnevelés és a gyakorlati órákon élik meg leggyakrabban. Célszerű az 

azonos tantárgyakat tanító kollégáknál kimutatható flow összehasonlítása. 

Minden kollégánál grafikusan is bemutatjuk a diákok flow, apátia, szorongás mutatóit, az iskolai 

átlaghoz viszonyítva.  

A szorongás mutatói az iskolai átlagtól eltérő eredményeket leggyakrabban a 

természettudományos tárgyakat tanító tanároknál észlelhetőek, de minden esetben 1,4 alatt 

maradnak az 5-ös skálán. 

Teendők: 

A felmérések általános eredményeit a nevelőtestületi értekezleten ismertetjük a kollégákkal. A 

kirívó esetekben az érintett kollégákkal a vezetőség a munkaközösség vezetők bevonásával folytat 

megbeszélést, és készít intézkedési tervet. 

 

 

Az alábbi táblázat példa az elemzésre, név nélkül: 



 példa -XY 

Pedagógiai, 

pszichológiai… Didaktikai Kommunikáció Értékelés Humor Szaktárgyi Nincs    

 Kedvelt 37 45     6   12    

 Nem kedvelt 88           12    

            

    Átlag Iskolai szórás 
 

     

  Órai aktivitás 3,7 3,8 1,3 

 

  Hozzáállás (diák) 3,4 3,7 1,1 

  Kapcsolat 3,3 3,6 0,9 

  

Órai helyzet 

kezelése 3,4 3,6 1,3 

  

Érdekesen akar 

tanít 4 4,1 1,2 

  Kedveltség 3,1 3,7 1,1 

      

 

Fejlesztendő 

területek: 

Hirtelenharagú, időnként kivételez; Magas szórás az órai 

aktivitásban és az órai helyzetek kezelésében; 

      

 

Pozitívumok: Nagyon magas a szórás, megosztó személyiség, ezzel együtt a 

pozitív tulajdonságai között 45% említi, hogy jól magyaráz. Jól 

fegyelmez, segítőkész       
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