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„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás
maga az élet.” (John Dewey)
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Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:
Vezetéknév/Utónév: Móricz Katalin
Születési hely, idő: Budapest, 1971. 07. 25.
Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Kertesi u.3.
Telefonszám: 06-20-9297019
E-mail: kata.moricz@gmail.com
Állampolgárság: magyar

Tanulmányok:
Kodolányi János Főiskola, Budapest
erkölcstan, etika szakos pedagógus
ELTE Pedagógia Pszichológia Kar, Budapest

2012-folyamatban

pedagógus szakvizsga

2009-2010

ELTE Pedagógia Pszichológia Kar, Budapest
múzeumpedagógus

2007-2009

Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest
vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

1995-1998

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Kaposvári kihelyezett tagozat
rajz szakos tanár

1993-1995

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Kecskemét
általános iskolai tanító, vizuális nevelés szakkollégium

1989-1992

Továbbképzések:
Közép és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok felkészítése- rajz és
vizuális kultúra című 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés2005 OM 274/179/2004

5

Tanulásmódszertan tanítása- 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés 2006.
A környezettudatosságra nevelés hatékony módszerei és eszközei- 30 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzés 2006.
Konfliktuskezelés a pedagógiai gyakorlatban-30 órás akkreditált továbbképzés 2006.
A Nemzeti Tankönyvkiadó Interaktív tananyagainak technikai és módszertani alkalmazása
interaktív prezentációs eszközök segítségével a XXI. század iskolájában - című 30 órás
pedagógus-továbbképzés 2009-Okm-2/57/2008
„Felkészítés vizsgaelnöki feladatok ellátására”- című 30 órás pedagógus-továbbképzés
2010.OKM-3/42/2006
Élménypedagógia-egészségfejlesztés 5 órás továbbképzés 2011
Fókuszban az iskola-országos szakmai konferencia 5 órás továbbképzés 2012
Tapasztalatok:
Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium, Budapest XIII. ker. Váci út 107.
1996Fabriczius József Esti Gimnázium, Veresegyház
2011Tomori Pál Általános Iskola, Budapest XIII. ker. 1132 Tomori u.2.
1994-1996
Hermann Ottó Általános Iskola, Budapest XIII. ker. 1137 Radnóti M. u.35.
1992-1994
Nyelvismeret:
angol nyelv alapfokú komplex B1 nyelvvizsga
Járművezetői engedély(ek): A és B kategóriás járművezetői engedély
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Bevezető gondolatok
„A megbecsülés, amit már elnyertünk: biztosítéka annak, amit még eztán szeretnénk
elnyerni”
(La Rochefoucauld)

17 éve tanítok a Katona József középiskolában. 1995-96-os tanévben óraadóként, 1996
őszétől határozatlan kinevezéssel az iskola rajz és vizuális kultúra szakos tanáraként.
Pedagógiai munkámat húsz éve kezdtem a XIII. kerületi Hermann Ottó Általános Iskolában
napközis nevelőként, tanítóként. 1993-ban beiratkoztam a Berzsenyi Dániel Tanárképző
Főiskolára rajz szakos tanári képzésre, így az alsó évfolyam több osztályában megkaptam a
rajzórák vezetését. Közben, megpályáztam egy rajztanári állást, amit sikeresen el is nyertem
a Tomori Pál Általános Iskolában.1994-96-ig dolgoztam itt, de közben megismerkedtem
óraadóként a középiskolás korosztállyal és a Katona József Középiskolával. Nagyon hasznos
volt számomra is az általános iskolai tapasztalat, óriási előnyt jelent, hogy tudom, a
középiskolai tantervi követelmények mely pontokon illeszthetők össze az általános iskolai
alapokkal, és hogy lehet a két iskolatípus közötti űrt áthidalni.
1996-97es tanévet már az iskolánk tanáraként kezdtem.
1997-ben megszületett első gyermekem, majd 99-ben a második és 2001-ben a harmadik.
Kisgyermekeim nevelése mellett is képeztem magam: 1998-ban vizuális és környezetkultúra
szakos középiskolai tanári végzettséget szereztem a Magyar Iparművészeti Főiskolán. 2004ben visszatértem az iskolába, ahol azonnal belevetettem magam az iskola vérkeringésébe,
aktívan veszek részt iskolai rendezvények, pályázati projektmunkák, tanórán kívüli iskolai
programok szervezésében. Az iskola dekorálása, szépítése mellett a „Környezetnevelési
munkacsoport” irányítása is évek óta a feladatom.
A gimnázium megszűnése az óraszámok csökkentése bizonytalanná tette a teljes állásomat,
így az iskola felnőttoktatási tagozatán is tanítani kezdtem 5 éve. A művészettörténet tanítása
mellett osztályfőnöki teendőket látok el, és második éve osztályfőnöki munkaközösség
vezető vagyok. 2007-2009-ig az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karán múzeumpedagógus
végzettséget szereztem, és 2010-ben ugyanott Pedagógus Szakvizsgát tettem. Elvégeztem az
érettségi elnöki tanfolyamot, így kétszer elnökölhettem érettségi vizsgán. Mellette
vizsgáztatói és jegyzői feladatokat is vállalok.
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Feladataimat igyekszem lelkiismeretesen, nagy energiával végezni, lelkesedésem 20 éve
töretlen. Munkámat –a nappali és felnőttoktatási tagozaton – a vezetőim, kollégáim
egyaránt elismerik.
Szeretet és kedvesség vesz körül, talán optimista életfelfogásomnak köszönhetem, hogy jó
munkakapcsolatban vagyok az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozóival. Szakomat
egyedül tanítom, így minden diák előbb-utóbb a tanítványommá válik. A diákokkal jó a
viszonyom, hatévestől a középkorúakig minden korosztályt tanítottam már.
Öt éve részt veszek az iskola beiskolázási programjában, rendszeresen képviselem
intézményünket az iskolabörzéken.
Tapasztalataim nagy részét ebben az iskolában szereztem, részese voltam-vagyok az
intézmény szerkezeti és tartalmi átalakulási folyamatának. Vallom, hogy a nehézségek elől
nem megfutamodni kell, hanem megoldani azt és cselekedni.
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Pedagógiai hitvallás
A tanulás maga az élet, ahogy azt az első idézet is írja, egész eddigi életemre jellemző.
Vallom, hogy amíg élünk tanulnunk kell, az élethosszig tartó tanulás mindenkinek joga és
remélem igénye is.
A tanár örök tanuló is egyben, nem elégedhet meg az elért eredményeivel, nem ülhet a
babérjain, hanem folyamatosan kell magát képeznie. A pedagógusnak szakmailag jól
felkészültnek, megújulni tudónak, önképzőnek, a változások iránt nyitottnak kell lennie.
Ahhoz, hogy önmagunkat fejlesszük, szükségünk van arra, hogy másokkal és a
környezetünkkel harmóniában legyünk. Ezért fontosnak tartom, hogy a pedagógus ne csak
szakmai tudásával, hanem személyiségének jegyeivel, igényes megjelenésével,
viselkedésével, nyelvhasználatával, erkölcsiségével hiteles, követendő példa legyen
tanítványai előtt. Ahhoz, hogy harmóniába kerüljünk önmagunkkal és a külvilággal, a test,
lélek és szellem egységének megteremtésére kell törekednünk. Mindezt létrehozni nem
könnyű feladat, de nélkülözhetetlen a pedagógiában.
A holisztikus életszemlélet híve vagyok, így közelítek a holisztikus oktatás felé. Pedagógiai
programunk ugyan nem így fogalmazza meg, de a tartalma ugyanezt alapelvként jelöli:
„Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű
ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és fejlesztése a legfontosabb
pedagógiai feladat. Tanáraink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket
kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.”
A HOLOSZ görög szó, jelentése: TELJESSÉG. A holisztika abban a meggyőződésben
gyökerezik, hogy a világegyetem integrált egész, amelyben minden mindennel összefügg. A
holisztika nem szedi részeire a világot, nem egyszerűsíti le a helyzeteket szétdarabolással,
nem a részleteken keresztül közelít a valósághoz, hanem azt a maga teljességében,
osztatlanságában próbálja "megfogni".
A holisztikus oktatás a "teljes személyiség" oktatásával foglalkozik az elme, a test és a lélek
fejlesztésén keresztül, ami tartalmazza azt a felismerést, hogy a környezet iránt érzett
törődés és szeretet csak akkor jelentkezik, ha létezik önbecsülés, valamint más emberek
iránt tanúsított törődés és szeretet, ami a békésebb világ irányába mutató változás
etikájának alapjává válhat.
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Helyzetelemzés
1.Az iskola történetének rövid bemutatása
Intézményünk a XIII. kerületben található, a Váci út 107.szám alatt. Épülete történelmi
helyszínre került, az angyalföldi helytörténészek biztosak abban, hogy őseink a Rákos
mezején, a Duna közelében, a Rákos-patak partján tartották az első magyar országgyűlést a
középkorban. Intézményünk 1981 óta viseli nemzeti drámánk alkotójának, Katona Józsefnek
a nevét. A szerkezeti átalakítások miatt többször változott nevünk, legutóbb 2012.
szeptember 1-jén. Jelenlegi nevünk Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási
Gimnázium. Ez sem marad sokáig így, hiszen a beiskolázási tervezésben ismét változások
történtek, profilunkba ismét bekerül a szerszámkészítő szakképzés, ezért a változtatás ismét
elkerülhetetlen…
Iskolánkat 60 éve 1952-ben alapították, alapvetően szakmunkásképzést folytató
intézményként a "vasas" szakmákban. A szerszámkészítő, esztergályos, marós, köszörűs
szakmák módszertani központja volt, az akkori 21. számú intézet. 1963-ig szakmunkásképzés
folyt az iskolában országosan elismert színvonalon. 1963-ban indították meg először a
négyéves szakközépiskolai képzést, az első érettségi vizsgát 1967-ben tartották meg. Ebben
az évben három osztály tett érettségi vizsgát 70 fővel. Legutóbb, 2012 májusában 6
felnőttoktatási és 6 nappalis, egy előrehozott csoport, valamint egy az Oktatási Hivatal által
szervezett csoport. Összesen: 389 fő.
1968-ban mégis megszűnt a szakközépiskola, ezután gyorsan változtak a képzési
lehetőségek, 1979-80-as években a négy éves szakközépiskolai képzés 12 évi szünet után
ismét folytatódott, és immár 32 éve folyik ebben a formában is az oktató-nevelő munka.
1990-ben megkezdődött a technikus képzés, beindult az ötödik évfolyam.1991-ben indult a
gimnáziumi oktatás.1996-ban integrálódott az intézménybe a Gömb utcai Heltai Gáspár
Közgazdasági Szakközépiskola. Átszervezésből adódó másik jogelődje 2004 óta a Móricz
Zsigmond Műszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata (Bp. XIII.,
Vág u. 12-14.)
1988-89. tanévben szerveződött meg a felnőttoktatás iskolánkban. 1990-től 2002-ig a
felnőttoktatás fő profilja a szakmunkások 3 éves szakközépiskolája volt. 1993 óta szerves
része az intézménynek a felnőttoktatás, 2001 óta azonban megszűnt a beiskolázás a
szakmunkások szakközépiskolájába, hiszen maga a szakmunkásképzés is időszakosan
megszűnt, részben átalakult így maradt a felnőttoktatási gimnázium. Képzési kínálatunkban
egyre növekvő szerepet játszik a felnőttoktatás, ami az érettségi megszerzését, ill. az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, mely új szakmák elsajátítását, átképzéseket,
továbbképzéseket biztosít összhangban az „Életen át tartó tanulás” pozitív szemléletével.
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Iskolánk erőszakmentes és egészségtudatos iskola, és 2008 óta büszkén viseljük az ÖKOiskola címet.

Mit mutat a jelen?
A főváros új szakképzés átalakítási rendszerében elfoglalt helyzetünk. Az ÉPTISZK tagjaként,
valamint 2008. július 1-jétől a Gazdasági TISZK tagjaként részt veszünk a korszerű szakmai
képzés megalapozásában, ill. a nevelő-, oktató munka harmonizációjában. Ennek
megfelelően úgy alakítjuk ki a szakmacsoportos alapozás belső tartalmát, hogy a TISZK-ek
mint fogadó és a szakképzést koncentráltan végző iskolái a lehető legkedvezőbben és
ésszerűbben be tudják számolni azt a képzés tartalmába és idejébe. Így igyekszünk
megfelelni Szakképzés Fejlesztési Stratégia és a gyorsan változó munkaerő-piac igényeinek.
2012. szeptember 1-jétől érvénybe lépett az új Köznevelési Törvény, amely lényeges
változásokat hozott a pedagógiában. A változtatásokat a szabályozási és működési
rendeletekben foglaltak szerint kell végrehajtani, ami nem kis feladatot ad csonka
vezetőségünknek. Legsürgetőbb az Intézményi Dokumentumok változtatása, amely lényeges
új elemeket és megszűnő elemeket egyaránt tartalmaz. A Pedagógiai Program, a Házirend,
és az SZMSZ átírása, újragondolása, valamint a Kerettantervek és a most használatban lévő
helyi tantervek összehangolása egész tantestületünk feladata.
November 1-jével életbe lép a Tankerületek vezetőinek kinevezése, 2013.01.01-től pedig
megtörténik az iskolák államosítása.

Mit mutat a jövő?
2013-2014. tanévben 3 szakmacsoportban folytatjuk a képzést: gépészet, informatika
(szoftver), és ismét ügyvitel.
2013-2014. tanévtől újra indul a 3 éves szakiskolai képzés szerszámkészítő szakkal,
valamint a CAD -CAM érettségi utáni informatikus szakképzés.
A szakmacsoportos alapozó tantárgy kötelezően választható érettségi tantárgy lesz, így az
érettségivel együtt a tanulók a tizenkettedik évfolyam végén szakmai végzettséget is
szerezhetnek.
Továbbra is a 9. évfolyamon minden osztályban gépírást (10-ujjas vakírást) tanítunk,
ugyanazon évfolyamon minden osztályban tanulásmódszertan és önismeret foglalkozásokat
is tartunk.
Új lehetőség lesz, hogy 9 évfolyamtól tanulóink választhatják a katonai alapismeretek vagy
rendészeti alapismeretek tantárgy tanulását.
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Továbbra is biztosítjuk az emelt szintű képzést magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika tantárgyakból.
A hét minden napján 2-2 órában biztosítjuk a tanulószobát. (humán, reál, nyelvi)
Az eredményesség érdekében a jövőben is csoportbontásban tanítjuk a gépírás, informatika,
idegen nyelv és szakmai alapozó tantárgyakat. Valamint a 10. évfolyamtól 2. idegen
nyelvként angol német, orosz nyelvet választhatnak a tanulók.
Felnőttoktatásunkat is érik változások a jövőben. 2013 szeptemberétől a nappali rendszerű
gimnáziumot a nappali rendszerű szakközépiskola váltja fel felmenő rendszerben, az esti
gimnázium változatlanul működik tovább.

2.Iskolánk épülete, tárgyi feltételei:
Iskolánk három nagy részből áll:
1. főépület, 21 nagyteremmel, könyvtárral, ebédlővel és színházteremmel,
2. tanműhely, 2nagyteremmel,3 db gyakorlati alapképző műhellyel, 1 db vegyes
forgácsoló műhellyel, 1 db CNC, MPC AUTOCAD labor, kiszolgáló helyiségekkel
rendelkezik,
3. tornaterem öltözőkkel, szertárral, atlétikai pályával.
Termeink:











Nagytermek (projektorral és digitális táblával felszerelt): 23 db
Szaktantermek: 2 db (kémia/fizika, Kodály)
Kistermek – csoportbontásban zajló órákhoz: 7 db
Informatikatermek – 11 (főépületben 8, tanműhelyben 3)
Gyakorlati oktatásra alkalmas tanműhelyi termek: 3 db
Tornaterem
Könyvtár
Tanulói társalgó
Stúdió (funkciója – zárt láncú tv, iskolarádió, hang- és képanyagok – ezek digitalizálása,
rendezvényekhez stb. műsor összeállítása)
Számítástechnikai és Hálózati központ (web, e-napló, iskolai hálózat)

1998 óta folyamatosan gondoskodunk a gyakorlati oktatás tárgyi feltételének
korszerűsítéséről, fejlesztéséről. Újabb tantermek, számítógéptermek kibővítésére volt
lehetőségünk. Összességében az iskola a szakmacsoport szakmai gyakorlati alapképzését, az
alapvető mérési gyakorlatokat, ill. a speciális CNC- és számítógépes tervezési gyakorlatot tudja
biztosítani. Ez szakmától függően kb. a gyakorlati képzési óraszámok 70–100%-át fedi le. A
lefedetlen gyakorlati óraszámokat, hasonló képzési profilú szakközépiskolában például az
Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban (UMSZKI),
valamint a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tanműhelyeiben a
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10-es, 11-es, 12-es évfolyamok szakmai alapozó gyakorlati óráinak egy-egy moduljait a
központi tanműhelyben tartjuk. Érettségi után összefüggő szakmai gyakorlat, valamint a 3 éves
szakiskolai képzés beindulásakor egyedi munkahelyeken – vállalatoknál, kft.-nél –
együttműködési megállapodás alapján, ill. tanulószerződéssel teljesítjük a gyakorlati órákat.
Az ügyvitel szakmacsoportban a szakmacsoportos alapozáson és a jogiasszisztens-képzésben
tanulók kötelező gyakorlati foglalkozását iskolánk tanirodájában, számítógépteremben tudjuk
biztosítani, ami a kötelező gyakorlati óraszám 80–100%-át fedi le. A lefedetlen órákat egyedi
munkahelyeken, vállalatoknál, cégeknél biztosítjuk együttműködési megállapodás formájában.
7 kisebb terem áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére nyelvi csoportbontáshoz,
fejlesztő oktatáshoz, és van az intézményben orvosi szoba, DÖK szoba, pszichológusnak
biztosított szoba. Az elmúlt néhány évben többféle fejlesztés történt az iskola állagának
megóvása, korszerűsítés, és esztétikai megjelenésének javítása érdekében. Termek festése,
karbantartása, színházfüggöny lecserélése.
23 tanterem digitális táblával és projektorral van felszerelve. Az informatikai fejlesztésre
folyamatosan szükség van, hiszen az informatikai eszközök amortizációs ideje meglehetősen
rövid, karbantartásuk, javításuk, pótlásuk folyamatos feladat.
Iskolánk könyvtára 2000-ben megújult. Modern, tágas, kényelmes berendezésével nyugodt
környezetet biztosít egy időben majdnem negyven látogatónak, értekezleteknek,
megbeszéléseknek is. Könyvtári állományunk folyamatosan bővül, ma már közel 20 ezer
kötetet tartalmaz. Az intézmény profiljába tartozó műszaki, informatikai és közgazdasági
szakképzést támogató szakkönyvi kínálatunk is gazdag és napra kész, ezzel is segítve a magas
színvonalú szakmai képzést. Könyvtárunk muzeális értékű dokumentumokat is tartalmaz. A
tágas és reprezentatív olvasóteremben sokoldalú lehetőség nyílik a szabadidő hasznos
eltöltésére és a tantárgyi felkészülésekre. Megújult a fogadó tér és az informatikai részleg is,
ahol folyamatosan fejlesztjük a tanulóink által igénybe vehető szolgáltatások körét. Az
internetre csatlakozó számítógépek a nap minden szakában a használók rendelkezésére állnak.
Iskolánk innovatív iskola, folyamatos megújulását pályázatok írásával és annak elnyerésével
segíthetjük. Az elmúlt években elnyert pályázatok:
Összesítés 2009. évre vonatkoztatva
Összes pályázat: 19 db (68 % -os eredményesség, de még javulhat!), ebből nyert:13db,
felfüggesztve: 1 db, nem nyert: 3 db, ebből ösztöndíj pályázat: 2 db, támogatási pályázat: 9 db,
még nincs információ: 2 db, elismerésért folyó pályázat: 4 db
Az összes eddig elnyert tényleges támogatás: 1. 329. 000- Ft + ösztöndíjak + mentori díjak.
2009-ben is több olyan pályázatunk volt, ami ösztöndíjért, vagy részvételi lehetőségért, vagy
egyéb jutalomért, elismerésért indult, és kevesebb volt a pénzbeli támogatási lehetőség
elnyerésének lehetősége.
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Összesítés 2010. évre vonatkoztatva
Összes pályázat: 17 db (82% -os eredményesség), ebből nyert: 14 db, felfüggesztve: 0 db, nem
nyert: 3 db, ebből ösztöndíj pályázat: 2 db, támogatási pályázat: 17 db, még nincs információ: 0
db, elismerésért folyó pályázat: 0 db
Az összes eddig elnyert tényleges támogatás: 21. 072. 140 Ft + ösztöndíjak + mentori díjak +
174. 000 Ft értékű színházi előadás + Felismerés Alapítványtól nyert pszichológus az iskolában
Összesítés 2011-12. tanévre vonatkoztatva
Összes pályázat: 14 db, ebből nyert: (eddig) 5 db, nem nyert: 6 db, támogatási pályázat: 3 db
még nincs információ: 3 db, elismerésért folyó pályázat: 1 db Az összes eddig elnyert tényleges
támogatás: 449. 789 Ft + TÁMPO Pályázat időarányos felhasználása a tanévben kb 7. 000. 000
+ Felismerés Alapítványtól nyert pszichológus az iskolában
Alapítványtól nyert pszichológus az iskolában + 8 mentor és 19 tanuló ösztöndíj pályázat
Az idei TÁMOP- 3.1.4-12/2 - Innovatív iskolák fejlesztése- című pályázat nagy feladatot
jelentett a pályázatíró kollégáinknak, reméljük, munkájuk sikeres lesz, és iskolánk újabb
fejlesztéseken eshet át.

3. Iskolánk képzési profiljai
Műszaki Szakközépiskola


Gépészet szakmacsoportos alapozás



Informatika szakmacsoportos alapozás



Közlekedés szakmacsoportos alapozás (kifutó évfolyamok)

Közgazdasági Szakközépiskola


Ügyvitel szakmacsoportos alapozás (újra beinduló képzés)

Felnőttoktatási Gimnázium



nappali rendszerű képzés (un. ifjúsági osztályok) következő tanévtől szakközépiskolai
képzéssel
esti rendszerű képzés

Szakiskolai képzésünk jelenleg nincs.
2013-2014. tanévtől újra indul a 3 éves szakiskolai képzés szerszámkészítő szakkal, valamint
a CAD -CAM érettségi utáni informatikus szakképzés.
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Tanulóinknak a 4. év után lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szakmai tárgyakat beszámítva
1 éves szakképzésen vegyenek részt.

Nappali rendszerű képzés részletezése:
1. Gépészet szakmacsoportos alapozás
A képzési idő: 4 + 1 év (Az OKJ szerint a +1 év a szakképző központban történik)


A gépészet szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A
tanulók a 9-12. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek
részt. A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a
szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: az

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban.
Mindenkor érvényben lévő OKJ-ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek.
Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek
1 év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző
központban.

2. Informatika szakmacsoportos alapozás
1) Hagyományos képzés
A képzési idő: 4 + 1 év (Az új OKJ szerint a +1 év a szakképző központban történik)


Az informatika szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű nyelvoktatással. A
tanulók a 9-12. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek
részt. A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, ill. a
szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a szakképző központban: az

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziumban.
Mindenkor érvényben lévő OKJ-ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek.
Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek
1 év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző
központban.

2) Nyelvi előkészítő osztály (kifutó jelleggel)
A képzési idő: 5 + 1 év (Az új OKJ szerint)
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A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktattuk az
idegen nyelvet és informatikát. Ezáltal a tanulók elsajátítják a gépírást, valamint a
közismereti tantárgyak esetén, a szinten tartást biztosítottunk. A 13. év végén
érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési
évfolyamra jelentkezhetnek.

Oktatott szakmáink: a mindenkori OKJ előírásnak megfelelően.

3. Közlekedés szakmacsoportos alapozás (kifutó jelleggel)
Képzési idő: 4 + 1 év (Az OKJ szerint a +1 év a szakképző központban történik)


A közlekedés szakmacsoportban folytatott oktatás, emelt szintű
nyelvoktatással. A tanulók a 9-12. évfolyam közismereti, ill. szakmacsoportos
alapozó oktatáson vesznek részt. A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, és
felsőoktatási intézményekre, ill. a szakképzési évfolyamra jelentkezhetnek, a
szakképző központban: a

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola. (mint szakképző központ)
Mindenkor érvényben lévő OKJ-ben szereplő szakmákra jelentkezhetnek.
Az érettségit követően azok számára, akik iskolánkban, ebben a szakmacsoportban végeztek
1 év alatt szakképesítés megszerzésére van lehetőségük, a fent nevezett szakképző
központban.

4. Közgazdasági Szakközépiskola - Ügyvitel szakmacsoportos alapozás (újra!)
1) Hagyományos képzés: 9-12. évfolyam
Képzési idő: 4 év + 2 év (OKJ szerint)


Ügyvitel szakmacsoportban folytatott képzés, emeltszintű nyelvoktatással. A tanulók
a 9-12. évfolyamon közismereti, ill. szakmacsoportos alapozó oktatáson vesznek
részt. A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve
a Gazdasági TISZK szakképzési évfolyamaira jelentkezhetnek.
Oktatott szakmáink:

-

akkreditált (felsőfokú) jogi asszisztens

2) Nyelvi előkészítő osztály: 9-13. évfolyam-kifutó jelleggel
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A nyelvi előkészítő osztály kilencedik évfolyamán kiemelt óraszámban oktattuk az idegen
nyelvet és informatikát. A tanulók elsajátították a gépírást, a közismereti tantárgyaknál pedig
szinten tartást biztosítottunk.
A képzési idő: 5 év
A tanulók a 10-13. évfolyamon az érettségire történő felkészítés mellett szakmacsoportos
alapozó oktatáson vesznek részt az ügyvitel szakmacsoportban. A 13. év végén érettségi
vizsgát tesznek, és felsőoktatási intézményekbe, illetve a Gazdasági TISZK szakképzési
évfolyamaira jelentkezhetnek.

Felnőttoktatási gimnáziumi képzés részletezése:


A felnőttoktatási tagozaton jelenleg a 16 év feletti fiatal felnőttek oktatása zajlik a 28/
2000. (IX. 21.) OM rendelete a Kerettantervekről, felnőttoktatásra vonatkozó
gimnáziumi típusú kerettanterve alapján. A képzés része az informatikai és nyelvi
képzés.

A képzés célja – az előzetes iskolai végzettség beszámításával- az érettségire történő
felkészítés.
Jelenleg általános tantervű gimnáziumi nevelés és oktatás zajlik. Emelt óraszámban
biztosítjuk a nyelvoktatást, mindkét idegen nyelvet figyelembe véve, illetve a másik 3
kötelező érettségi tárgyra való felkészülést, mint magyar nyelv és irodalom, történelem és
matematika.
2013/2014. tanévben a nappali rendszerű gimnáziumi oktatásunk megszűnik kifutó jelleggel,
helyette nappali rendszerű szakközépiskola indul felmenő rendszerben, az esti gimnázium
változatlanul működik tovább.
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (kifutó jelleggel):
A hét 5 napján, délutáni tanítási időben, saját óratervünk alapján:




10. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam

Esti rendszerű oktatás:
A hét 3 napján délutáni tanítási időben, saját óratervei:



9. évfolyam
10. évfolyam
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11. évfolyam
12. évfolyam

4.Személyi feltételek
a) tanulói adatok
Diákjaink létszáma a nappali tagozaton jelenleg 720 fő, a felnőttoktatásban 476 fő.

Tanulói létszám alakulása nappali és felnőttoktatási tagozaton.

1400
1200
1000
800

felnőttoktatási tagozat

600

nappali tagozat

400
200
0
2008/2009.
tanév

2009/2010.
tanév

2010/2011.
tanév

2011/2012.
tanév

Az iskola tanulóinak lakhely szerinti összetétele változó. A tanulók többsége - 75-80%-a budapesti, főleg a XIII., III., IV., XIV., VII. kerületben lakók, fennmaradó részük Pest megyében
– Dunakeszi, Fót, Göd, Vác, Veresegyház, Erdőkertes, Galgamácsa, ill. Solymár,
Pilisborosjenő, Üröm, Pilisvörösvár, stb. – Budapest vonzáskörzetében élnek.
A tanulók kevesebb mint fele él teljes családban, kb. 35%-a az egyik szülővel (csonka
családban), 10%-a nevelőszülővel él. A szülők kb. 40%-a figyel gyermekének
továbbtanulására, aktív és együttműködő partnere az iskolának. A tanulók 40%-a
kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik.
A tanulók szüleinek 25-30%-a felsőfokú, kb. 50%-a középiskolai-, a fennmaradó rész általános
iskolai, ill. szakmunkás végzettségű.
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szülők felsőfokú végzettségűek
szülők középiskolai
végzettségűek50%
szülők ált.iskolai,szakmunkás
végzettségűek

Szakmacsoportok megoszlása osztályok szerint a 2012/2013-as tanévben

osztályok megoszlása szakmacsoportok
szerint 2012/2013.
Közlekedés(gépész)szakmacsop
ort ( 5 osztály)
Gépészet szakmacsoport (4
osztály)
Informatika(szoftver)
szakmacsoport (9 osztály)
Ügyviteli szakmacsoport (7
osztály)

A tanulók 60%-a a kedvezőtlen szociális és családi háttérrel folytatja tanulmányait, ami a
gyermek és ifjúságvédelmi munkánknak kiemelkedő jelentőséget és fontosságot ad.
Kedvezményes vagy térítésmentes tankönyvellátásra a tanulók több mint 50%-a jogosult.

b) a nevelőtestület
Jelenleg 95fő. 32 férfi és 63 nő. Ez számadat is bizonyítja pályánk elnőiesedését, jó lenne, ha
minél több férfi választaná ezt a pályát. Remélem az életpálya modell és a pedagógusok
bérezésének helyreállítása megoldja ezt a z egyenlőtlenséget.
-

tantestületünk összetétele
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Foglalkoztatottság szerinti megoszlás
teljes munkaidőben
foglalkoztatottak száma
részmunkaidőben
foglalkoztatottak száma
fizetésnélküli szabadságát tölti
GYED, GYES
felmentését, felmondási idejét
tölti

Pedagógusok életkor szerinti megoszlása teljes foglalkoztatásúakra vonatkoztatva,

Életkor szerini megoszlás a teljes
foglalkoztatásúak között

30-39 év közöttiek 25 fő
40-49 év között 21 fő
50-60 év közöttiek 30 fő
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Iskolavezetés
Az intézmény élén az intézményvezető áll, az ő munkáját segítik a helyettesek (oktatásitanügyigazgatási, nevelési, valamint a felnőttoktatási igazgatóhelyettes) és a gyakorlati
oktatásvezető. Kibővített vezetőséghez tartoznak a szakmai munkaközösségek vezetői, a
Közalkalmazotti Tanács vezetője, illetve meghívottként a reprezentatív szakszervezet
képviselője (aki egyben munkaközösség-vezető is).
Munkaközösségek
2012-2013-as tanévtől lecsökkentették a munkaközösségek számát, így több munkaközösség
összevonásra került. Jelenleg 10 munkaközösség működik iskolánkban.
1. Humán munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret
és etika, ének, rajz és vizuális kultúra)
2. Matematika és természettudomány munkaközösség (matematika, fizika, kémia,
biológia, földrajz, testnevelés? )
3. Angol nyelv és orosz nyelv munkaközösség
4. Német nyelv és ügyvitel szakmacsoport munkaközösség
5. Gépészeti és közlekedés szakmacsoport és testnevelés munkaközösség
6. Informatika munkaközösség
7. Osztályfőnöki munkaközösség
8. Reál munkaközösség a felnőttoktatási tagozaton
9. Humán munkaközösség a felnőttoktatási tagozaton
10. Osztályfőnöki munkaközösség a felnőttoktatási tagozaton
Intézményünkben jelenleg nincs nagytanári szoba, a munkaközösségeket „kistanárikban”vagy másképp nevezve szertárban, helyezték el, értekezleteket az ebédlőben
tartjuk. A földszinten található a Humán II. kistanári - amely a nyelvtanárokat jelenti, az
informatikai munkaközösség szertára, valamint a felnőttoktatási tagozat tanári szobája. Az
első emeleten a Humán I. –magyar és történelem munkaközösségek tanári szobája, valamint
a Reál szertár- matematika, fizika, kémia, biológia és földrajz szakos kollegáinknak. Ezen az
emeleten található a Műszaki szertár. A második emeleten van a Közgazdasági kistanári, a
testnevelők a tornaterem épületében kaptak saját helyet.
A szakmai munkaközösségek a munkatervüket a jogszabályi előírásoknak, illetve a helyi
tantervben megfogalmazottaknak megfelelően készítik el minden tanévben. Ebben
megfogalmazzák oktatási és nevelési feladataikat. Egységes követelmény- és értékelési
rendszert határoznak meg a munkaközösségek tagjai számára, elkészítik tanmeneteiket,
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meghatározzák éves feladataikat. Az új kerettantervek megjelenése valamint a törvényi
háttér változása új feladatokat ad a munkaközösségeknek.
Mint rajztanár általában a magyar munkaközösséghez tartozom, mind a nappali mind a
felnőttoktatási tagozaton. Pedagógus szakvizsgára való felkészülésem alatt több tesztet
elvégeztem a nappalis munkaközösségemben, ebben a szűkebb közösségben, s amelyetkésőbb a fejlesztési programomban szerepel-, az egész tantestületre nézve szeretnék
elvégezni.
Csoport működésének elemzése.
Fejlődési szakaszok, hatékonyság, csoportösszetétel szempontjából, a Belbin kérdőív
alapján.
A vizsgált csoport véleményem szerint, a munkafázisban van. Kialakult a csoportidentitás,
megbecsüljük és értékeljük egymást, a kapcsolatok alapvetően fesztelenek. Ez nem azt
jelenti, hogy egyáltalán nincsenek konfliktusok, hanem azt, hogy gyorsan feloldódnak a
személyes vagy szakmai ellentétek.
Az egész iskolát tekintve, nem látok ilyen erős kohéziót, a szertárak, munkaközösségek
érdekei gyakran ellentétesek, terheltségünk aránytalan. Talán a konszolidációs szakasz
jellemzi a szervezetet.
Azt hiszem a következő vezetőségnek észre kell vennie, hogy a feladatoknál vegyes
csoportokat kell létrehozni, így a klikkesedés megelőzhető lenne. Az talán sokat segít, hogy
többen tartozunk másik munkaközösséghez is.
A szervezetszemléleti szakirodalom szerinti jellemzőket áttekintve a következőket vélem
igaznak a vizsgált csoportra nézve hatékonyság szempontjából:
- A csoportcélok mindenki számára megfogalmazottak és tisztázottak. Munkaközösségi
értekezleteken mindig megbeszéljük a feladatainkat, az adott év céljait.
- Véleményem szerint többnyire nyitottak vagyunk egymás felé, megbeszéljük a munkában
felmerülő problémákat, mindenki mer mondani véleményt.
- Viszonylag kiegyenlített hatalmi viszonyok között dolgozunk, szerintem jó kézben van a
munkaközösség, vezetőnk igyekszik mindenkit egyenlő arányban terhelni, még a kevésbé
aktívakat is.
- A csoport közös döntést igyekszik megvalósítani a gyakorlatban.
- A csoport tagjai általában felvállalják a véleményüket és az esetleg adódó konfliktusokat a
csoporton belül, szervezeti szinten azonban nem.
- Csoporton belül bizalommal fordulunk egymás felé, elfogadjuk és támogatjuk egymást. Ha
valaki segítségre szorul, kivétel nélkül mindenki felajánlja segítségét.
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- A csoport problémamegoldó képessége átlagosan jó. Néha tanácstalannak tűnünk egy
feladat sürgős elvégzésekor, de inkább a leterheltség az oka, nem a tétlenség.
- Értekezleteinken együtt értékeljük az elvégzett munkát, év végén mindenki önértékelést
végez, amit a munkaközösség vezető egészít ki véleményével.
Alapvetően hatékony csoportjellemzők igazak munkaközösségemre, de a vizsgált 14 fő csak
14,5 %-a iskolánk pedagógusainak. Ez alapján az nevelőtestületére nem szerencsés
következtetéseket levonni. Ezt, vagy ehhez hasonló teszteket érdemes elvégezni az egész
szervezetben, nagyon sokat segít, mind az egyének, mind a csoportok helyzetének
felmérésében, fejlesztési tervében.

Egyéb megbizatások az intézményben:


Drogkoordinátor



Diákönkormányzatot segítő pedagógus



Környezetnevelési felelős



Egészségnevelési felelős



Munka- és tűzvédelmi felelős



Háromfős minőségbiztosítási team feladata volt eddig az értékelési folyamat
működtetése.

A közalkalmazottak minősítése 2012.09.01-től a [KJT 22.§ 1. számú mellékletében]
meghatározottak alapján történik a pedagógus életpálya modell hivatalos elindulásáig.

c) iskolánk nem pedagógus dolgozói
- Pedagógus munkát segítők: 6fő.
(iskolatikár 3 fő, rendszergazda 1 fő, könyvtáros 1 fő, pedagógiai asszisztens 1 fő)
-GESZ dolgozói: gondnokság, takarítók, karbantartók, ügyintézők, gazdasági összekötők,
kézbesítő

5.Kapcsolataink
Iskolánk igen sok intézménnyel tart fenn kapcsolatot. Ez a tény nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy
oktatásunk egyre magasabb színvonalú legyen, a tanulóink képzettsége jobban igazodjon a mai kor
támasztotta követelményekhez.
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Az iskolánkkal kapcsolatban álló partnereinket alapvetően 3 nagy csoportba sorolhatjuk:
/de az alábbiakban felsoroltak többsége nem csak 1 csoportba sorolhatók be /
1. munkánkat értékelő, véleményével, tanácsaival, munkájával minket segítő partnerek










Oktatási és Kulturális Minisztériummal
Oktatási Hivatallal (OKÉV)
Szakminisztériumokkal
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézettel
TISZK tagiskoláival (Észak-Pesti TISZK, Gazdasági TISZK)
ÉPTISZK GSZ szervezete
Fővárosi Munkaügyi Központtal
13. kerületi Önkormányzattal

2. szakmai, elméleti, gyakorlati segítséget nyújtók:



Szakképzésünk vonatkozásában kiemelt jelentőségű a kapcsolatunk Fővárosi Munkaügyi
Központtal, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központtal.



Sikeres kapcsolatot építettünk ki a Magyar Gyorsírók- és Gépírók Országos Szövetségével.



Az Óbudai Egyetem tanárképzése is folyamatosan épít iskolánkra, több tanár szakos hallgató
nálunk hospitál, ill. teljesíti tanítási gyakorlatát.



Nyelvtanítási területen most építjük (építettük) ki a Cseretanár program keretében egy amerikai
iskolával kapcsolatainkat, elősegítve az eredményes nyelvtanítást. Tanulóink minden évben
anyanyelvi környezetben fejleszthetik tovább nyelvtudásukat a németországi, angliai nyelvi
táboraink programja keretében.



A kerületi önkormányzattal is törekszünk a kiegyensúlyozott együttműködésre. A
vonzáskörzetben működő általános iskolákkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, közös
előkészítőt szervezünk, részt veszünk pályaválasztási szülői értekezleteken, s a nyitott héten
gazdag programokkal mutatjuk be iskolánk sokszínű tevékenységét.
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3. erkölcsi, anyagi, tárgyi támogatást biztosító támogatók



Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a szülőkkel történő együttműködésre. Jól működő szülői
szervezet biztosítja az állandó és rendszeres kapcsolatot az iskolavezetéssel, a tanárokkal és az
intézményt támogató Mester-Diák Alapítvánnyal. A rendszeres szülői értekezletek, általános
szaktanári fogadóórák, az előre egyeztetett személyes beszélgetések aktív és problémafeltárómegoldó kapcsolatot jelentenek mind a szülők, mind a pedagógusok számára.



A gyermek és ifjúságvédelmi munkánk során szoros munkakapcsolatot építünk ki a kerületi
nevelési tanácsadókkal, a gyermekvédelmi intézményekkel, kollégiumokkal, ifjúsági irodákkal.



A 8.-os és 12. évfolyamos végzős diákok pályaválasztásának megkönnyítése érdekében többféle
fórumon megjelenünk, hogy pontos tájékoztatást adjunk magunkról.
E tevékenység kapcsán szinte napi kapcsolatot építettünk ki újságokkal (METRÓ, BLIKK, EXPESSZ)
és börzéket szervező intézményekkel (Kerületi Oktatási Osztály, vonzáskörzetben működő
alapítványokkal, Művelődési házakkal…)és természetesen azokkal az iskolákkal, ahová a
tájékoztató szülői értekezletekre meghívnak.



Egyre inkább erősödik kapcsolatunk azokkal a szervekkel, akik különféle pályázatok kiírásával
lehetőséget adnak arra, hogy céljaink megvalósításához megszerezhessük a szükséges, de saját
erőből nem mindig megoldható elsősorban anyagi lehetőségeket pl:NEMFI, NSZCSI, Fővárosi
Önkormányzat, Apáczai Közalapítvány)



Iskolánkat az elmúlt években közel 30 cég támogatta azzal, hogy a szakképzési hozzájárulási
kötelezettségüket közvetlenül iskolánk támogatásával teljesítették. 2008-ban ez közel 50 millió
forintot jelentett.
Budapest Főváros Önkormányzata, mint fenntartó létrehozta a ÉPTISZK-t, amelyet a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet az RT01-016/2008 számon 2008. október 31. napjával
nyilvántartásba vett.
2008. szeptember 01-től intézményünk csak így fogadhat szakképzési támogatást.(2011-ben 5
millió 386 ezer forintra csökkent a szakképzési hozzájárulás.)
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Vezetői célkitűzések, fejlesztési program
1.Intézményvezetés
A vezető személyisége: „Milyen szeretnék lenni az intézmény élén? ”
Az intézmény vezetőjének kulcsszerepe volt eddig az intézmény hatékony működtetésében.
Az iskola jelenlegi működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit számos külső törvényi
előírás, belső helyi szabályozás, az iskola dolgozóinak és tanulóinak igénye és a társadalmi
elvárások befolyásolják.
Az intézményvezető feladata, hogy ezen elvárásokat összehangolja, érvényesítse úgy, hogy
közben az iskola meglévő hagyományait, értékeit megőrizze és továbbvigye.
Célom, hogy legjobb tudásom szerint tegyem ezt, ennek megvalósításához alapvető
fontosságúnak tartom a következőket:
-

Jó kapcsolat kialakítására kell törekedni a megalakuló tankerület vezetőjével, az
összehangolt, közös munkavégzés érdekében.

-

Az iskola teljes egészében kommunikációra épül, ezért kollégák és a vezetés között nyílt
és folyamatos információáramlás kell, hogy működjön, önálló véleményüket,
javaslataikat, javító szándékú kritikai észrevételeiket tiszteletben kell tartani.

-

Munkatársaim szakmai és módszertani megújulásukban való ösztönzése és
támogatása elengedhetetlen, lelkesíteni, motiválni, és értékelni kell őket anyagi és
erkölcsi értelemben egyaránt.

-

A demokratikus vezetési stílus, elvi szilárdság, magas erkölcsi értékrend közvetítése
alapelv számomra, kollegáim és a tanulók felé.

-

Csapatjátékosként szeretnék dolgozni, akit jellemez a közösségben munkálkodás, és
közösségalkotás egysége, kiegyensúlyozott, nyitott személyiséggel a nyugodt
munkakörnyezet biztosítása.

-

Közös célok kialakítására törekszem, a célok világos és reális megfogalmazásával, az
iskola oktatási-nevelési céljainak megvalósításához a korrekt, megtervezett
ellenőrzéssel.

-

Szeretném a feladatok arányos felosztását, és vállalását jól eldönteni az elkülönült
feladatkörök, hatáskörök működtetése mellett.

-

Törekedni fogok a pozitív, problémamegoldó intézményi kultúra fenntartására, a
felmerülő szakmai-működési nehézségek folyamatos kezelésére, kollégáim hitének
életben tartására.
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-

Partnerekkel továbbra is hatékony együttműködés folytatását szorgalmazom és az új
partnerkapcsolatok kiépítését.

-

Meggyőződésem szerint az iskola működése, az iskolában folyó munka, a pedagógus
értékelése kizárólag a mindenkori törvények, rendeletek, jogszabályok betartása
alapján történhet.

2. Az intézmény, az iskolai szervezet fejlesztése
-

iskolai környezet

Állandó problémát jelent az iskolai környezet ápolása tisztántartása. Szomorú látvány az
iskola előtt eldobált cigarettacsikkek, dobozok, zsebkendők halma. A cigarettázásról szóló
törvény az utcára küldi a dohányzókat, ez városszerte bankok, üzletek, irodák, de még a
rendőrség előtt is füstölgő emberek hatalmas csoportját hozta létre. Ez nincs másként nálunk
sem, reggel és délután tömegesen dohányoznak tanulóink az épület környékén. Arra
gondoltam, hogy ha már az új köznevelési törvény szerint a tanulók a jövőben csak ötven óra
közösségi munka után vehetik kézhez érettségi bizonyítványukat, miért ne tölthetnék ezt
szervezetten, az iskolai környezet tisztántartásával. Ez rögtön a kapcsolatrendszer
fejlesztését is jelentené, hiszen a kerületi önkormányzattal közösen gondolkodva kellene
kialakítani a stratégiát.
-

az iskola épülete

Nagyobb hangsúly szeretnék fektetni a tisztaságra. Takarításért felelős dolgozóink rendesen
ellátják a feladatunkat, de ennyi tanuló mozgása, és sajnos igénytelensége mellett, nehéz az
iskolai mosdók illemhelységek, a folyosók és az udvar állandó tisztántartása. Nagyon zavaró a
nem nyitható ablakblokkok szennyezettsége, amihez ipari alpinisták segítségére van szükség,
s ennek hiányában a nyári nagytakarításkor ezek rendszeresen kimaradnak. Szeretném
megoldani ezen nehezen elérhető helyek külső takarítását.
A környezetkultúra fejlesztését elsősorban a diákok igényességének kialakításában látom.
Sokat segítene ebben a DÖK közreműködése, egy új, hatékony tanulói ügyelet kidolgozása.
Az épület 60 éves, ezért folyamatos karbantartásra szorul. Az utóbbi években a tantermek
tisztasági festésén túl, a tanulói székek asztalok cseréje folyamatos probléma.
-

a szervezeti kultúra fejlesztése

A szervezeti kultúra megismerését kiváló tesztek segítik. Szeretném felmérni a
munkaközösségek működését fejlődési szakaszok, hatékonyság, csoportösszetétel
szempontjából.
Olyan jó színvonalú csapatmunkát szeretnék kialakítani, amely biztosítja az iskola
zökkenőmentes, zavartalan működését. Mindenki pontosan ismeri feladatát, önállóan
szervezi munkáját, ahol a vezetésnek csak irányítási, ellenőrzési feladata van. Ez a szakmai

27

bizalmon alapszik, kollégáimnak éreznie kell, hogy a vezetés megbízik a szakértelmében, de
természetesen mindenkinek személyre szabott feladatot kell adni. A csapatmunkát feladat
centrikus csoportmunkában képzelem el, ahol nem egy munkaközösség a feladat
végrehajtója, hanem egyenlő arányban minden munkaközösségből választunk
csoporttagokat. Ez hatékonnyá teheti a munkát, kollégáim jobban megismerik egymást,
hiszen a kistanáriban való szeparáció klikkesedést okozhat.
Erre valók a tréningek, csapatépítő, kommunikációs és konfliktuskezelő továbbképzések,
melyek szerencsére eddig is elérhetőek voltak. Támogatni és kezdeményezni fogom a közös
programok szervezését, tantestületi és kisebb csoport szinten egyaránt.
-

az intézmény kommunikációs rendszerének fejlesztése

Belső információ (, levelezés e-napló)
A rendszer jó, a felhasználói oldal tréningje hiányzik. Az e-napló és beléptető rendszer egyre
jobban működik, még nem tökéletes, kisebb fejlesztésre szorul: például a hiányzások
igazolását feleslegesen kétszer is dokumentálnia kell az osztályfőnököknek, ezt szeretném
leegyszerűsíteni, hogy az oktató-nevelő munkára több idő juthasson. Természetesen
kollégáim tapasztalatait szeretném felmérni, és az ő javaslataik alapján újragondolni a
rendszerek használhatóságát.
Nagy gondot okoz az információ elakadása, mert kollégáim jelentős része nem olvassa a
belső elektronikus levelezést. Szeretném napi rutinná tenni, hogy mindenkinek belső igénye
legyen a modern levelezés használata: a krétaporos üzenetek ideje lejárt! Szeretném, ha
kollégáim jeleznék igényüket a továbbképzésre és nem másokkal végeztetnék el a
számítógépes műveleteket. Informatikus tanáraink segítségével számítógépes felhasználói
képzéseket indítanék. A fejlődés nem kor kérdése!
Külső információs rendszerünk. Intézményünknek látványos, jól szerkesztett, aránylag jól
karbantartott, a belső rendszerhez kapcsolódó honlapja van. Folyamatos fejlesztése
mindannyiunk érdeke. Sajnos sok elavult információ kerüli el a figyelmünket, a nem aktuális
adatok, információk megtéveszthetik az internetes látogatókat. Honlapunk aktualizálása napi
feladat, de az iskola összes tanárának segítsége szükséges: „több szem, többet lát”- alapon
szeretném, ha a honlap szerkesztésében, javításában a kollektíva kivenné a részét és
rendszeresen ötleteket, észrevételeket tenne a szerkesztőknek.
-

dokumentálás, adatszolgáltatás fejlesztése

Az egyre sűrűsödő adminisztratív tevékenység rengeteg időt rabol el tanáraink felkészülési
idejéből. A titkárság és ügyintézők csökkentése, az állandóan változó jogszabályok miatti
változtatások és azok adminisztrációja az utóbbi időben hihetetlenül megnövelte
munkánkat. Amíg régebben a kezünk alá dolgoztak titkáraink, most magunknak kell sok
részmunkát elvégeznünk. Reményeim szerint a jól felépített informatikai hálózatunk ennek a
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munkafolyamatnak az elősegítője lesz. Ehhez kollégáim informatikai továbbképzése
elengedhetetlen, a tisztán papír alapú adminisztrálás már rég nem elég. Költséghatékony,
takarékos kettős adminisztrációs rendszer használatát támogatom, amellyel a kötelező
adatszolgáltatást teljesíteni tudjuk.
-

beiskolázás

Általános iskolai munkám során tapasztaltam, hogy a felső évfolyamon tanító osztályfőnök
kollégák nem tudnak tanácsot adni a továbbtanulásról, kevés az információjuk. Terveim
között szerepel komolyabb kapcsolatfelvétel a kerületi és környék általános iskoláival,
szervezett, csoportos iskolalátogatás biztosítása a 7. és 8. osztályosok részére beiskolázást
segítő általános iskolai tanár(ok) kíséretével. Ez nem a szokásos meghirdetett nyílt hetünk
keretében történne, hanem az iskolákkal egyeztetve, külön őszi ütemezés szerint. Továbbá
nagyon fontosnak tartom aktualizálni a szóróanyagokat, amelyeket minél több börzén való
megjelenésünkkor szétosztunk. Cél a tájékoztatás erősítése; börzéken, pályaválasztási szülői
értekezleteken iskolánk népszerűsítése. Ez mindannyiunk feladata, de PR munka nélkül nem
eredményes.
Iskolánkba jelenleg központi felvételi nélkül, felvételi elbeszélgetés keretében az év végi
tanulmányi eredmények alapján lehet jelentkezni. Bár az utóbbi évek tapasztalata, hogy
javult a beiratkozó diákok szintje, mégis iskolánk továbbtanulási eredményességét a
bemeneti oldal színvonalának erősítésében látom. Terveimben szerepel a felvételi
eljárásunk megreformálása, a hagyományos felvételi eljárás mellett, túljelentkezés esetén,
egy új központi felvételi vagy iskolai felvételi alapján történő felvételi bevezetése. Ennek
kidolgozására egy munkacsoportot hoznék létre, mely a tantestület ötleteit felmérve és
felhasználva egy hatékony módszert alakítana ki.
- projektek, pályázatok
Iskolánk két- három elhivatott kollégája, idejüket, energiájukat nem sajnálva, szinte
megszállottként folyamatosan figyelik a lehetőségeket és írják a jobbnál jobb pályázatokat.
Az utóbbi években az iskola szinte minden tanulóját megmozgattuk, vittünk Őket
múzeumba, kiállításokra, színházba, kulturális pályázatok megnyerésével. Pályázati pénzből
támogatta iskolánk több kolléga továbbtanulását, képzését. Óriási munkát, önfeláldozást,
álmatlan éjszakákat jelent ez a feladat számukra, s a befektetett munkáért járó anyagi
jutalmazás elmarad. Érdekeltté kellene tenni a kollégákat abban, hogy pályázatokat írjanak,
és ne csak erkölcsi elismerést kapjanak érte. Bérjellegű kifizetés csak az önkormányzati és
alapítványi forrásból finanszírozható. Ezért iskolánk Mester-Diák Alapítványának bevételi
befizetéseit is népszerűsíteni szeretném a szülők felé.
- az iskola és szülők közötti együttműködés fejlesztési területei
Iskolánkban a szülői munkaközösségi-, iskolaszéki értekezlet félévente egy alkalommal
kerülnek megrendezésre. Szükségesnek érzem a szülőkkel való szorosabb együttműködés
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kialakítását, az SZMK és ISKOLASZÉK folyamatos megújulását, a Felnőttoktatási tagozat
nappalis tanulóinak szülői bevonását ebbe a tevékenységbe.
A szülői értekezletek félévente legalább egy alkalommal, fogadóórák tanévenként két
alkalommal zajlanak. Ez nem túl sok, de ez a szülőkkel való személyes kapcsolattartás
telefonon, és internetes hálózaton keresztül napi rutinná kell, hogy váljon mindkét fél
számára. Iskolánk e-naplója erre kiválóan alkalmas, szorgalmazom egy nagy szülői értekezlet
keretében a honlapunk és az e-napló hozzáférésének, kezelésének bemutatását. Ezzel a
szülők kompetenciáját fejlesztenénk.

3. A nevelő és oktató munka fejlesztése
Az átalakuló pedagógiai programunk új eleme lesz az iskolában folyó nevelő és oktató munka
értékei, valamint a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendje.
Intézményünk pedagógiai programjában eddig lefektetett fejlesztési területek: a
személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés, a beilleszkedési és magatartási problémákkal
összefüggő pedagógiai tevékenység fejlesztése, a tehetséggondozás, gyermek- és
ifjúságvédelem, a tanulási kudarccal küzdő tanulók felzárkóztatását segítő program, a szülő
és tanuló iskola kollégiumi pedagógus együttműködésének fejlesztése (ez kikerül az új
pedagógiai programból.)
Külön terület az egészségnevelés és a környezetnevelés, amely az új pedagógiai programban
egészségnevelési és környezetnevelési elvként jelenik meg.
Az utóbbi években kidolgoztuk a tantárgyi kulcskompetenciákat, amit a tanmenetekbe be is
építettünk. További fejlesztendő területek:
-A kompetencia fejlesztés és annak mérése. Az utóbbi évek kompetenciamérésein az
országos átlagot vagy kicsivel alatta teljesítettünk. Fontos lenne, a szaktanárok által
kidogozott, kompetencia alapú feladatok gyakorlása.
- Iskolánk alap, illetve speciális feladatai:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Magyarország központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény szerint szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, mozgásszervi,
érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető
tanulók ellátása. Ez a tény iskolánk integrált, fejlesztő pedagógiájának állandó feladatot ad.
A BTM-es gyermekeknek a házirendben szereplő, fegyelmező intézkedések és fegyelmi
büntetések mellet bevezetném a problémás tanulók csoportmegbeszélését, ha tetszik
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csoportterápiáját. Hiszem, hogy a beszélgetés, a gondok kibeszélése, hatékonyan javítaná
viselkedésüket, fejlesztő hatással lenne rájuk. Jó lenne olyan kollégát felvenni, aki
rendelkezik gyógypedagógiai végzettséggel is!
- Az oktató nevelő munkát színesebbé és eredményesebbé teheti az iskolai projektek
bevezetése, témahetek kidolgozása. Szeretném kollégáimat megismertetni más iskolákban
sikeresen működő módszerekkel, a nevelési értekezletek tartalmassá tételével, ahol
meghatározhatnánk magunknak is iskolai projekttémákat.
- A tárgyi feltételek javítása örök feladat. Szaktantermi szertárak időről időre elavulnak,
elkopnak. Ezek karbantartására, bővítésére szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni.
Ösztönözném tanulóinkat, saját termük és annak berendezésének ápolására, közösségi
munkában végzett javítására.
- A mindennapos testnevelés megszervezése és lebonyolítása nem csekély feladat. Ekkora
iskolában az adott körülmények között maximális kihasználtsággal folyik az oktatás, 3
testnevelő kolléga által. A testnevelési lehetőségek javítása elengedhetetlen. A kötelező 3
óra melletti délutáni 2 óra megszervezésében a fő hangsúlyt az egészségkultúra és
prevenció fejlesztésében látom. A megnövekvő óraszám új kolléga felvételét teszi
szükségessé.
-A pedagógiai módszerek frissítése nem csak továbbképzéseken lehetséges, szeretném, ha a
kollégák hospitálnának egymás óráin, kíváncsiak lennének mások módszereire, nem csak a
munkatervben meghatározott bemutató órák keretében, hanem a kötelező bent töltendő
idő keretén belül, pontosan dokumentálva ezeket a szakmai óralátogatásokat.
- Nagy probléma tanulóink érdektelensége. A kultúra iránti igény növelése mindannyiunk
feladata. Szeretnék kapcsolatot kialakítani tudósokkal, művészekkel, akiket meghívnánk
iskolánkba, hogy népszerűsítsék a tudományokat, a művészet minden területét pl. az
irodalmat, a színházat, a zene minden területét, és a képzőművészetet. Ehhez a kollégák,
diákok és tanulók segítségét kérném, felhasználnánk kapcsolataikat. A tudósokkal,
művészekkel való személyes találkozás a diákokban kialakíthatja a példakép fogalmát,
ösztönözheti őket, érdeklődési körüket bővítheti.
- Elengedhetetlennek tartom diákjaink pénzügyi kultúrájának fejlesztését. A pénzügyi
tudatosság és jártasság fejlesztése egyre növekvő fontosságú. Első sorban osztályfőnöki órák
keretén belül, előadók meghívásával. Sajnos egy generációnak kimaradt a pénzügyek terén
való eligazodás kompetenciája, ennek következménye az irdatlan mennyiségű kölcsön és ez
által az eladósodás, elszegényedés. A jövő generációi nem eshetnek ebbe a hibába, ezért
időben kell lépnünk.
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Záró gondolatok
Olyan iskolát szeretnék, ahol mindenki biztonságban érezheti magát, mind fizikai mind
mentális értelemben, ahol a munka érték, ahol a pedagógus megbecsült és tisztelt tagja a
közösségnek, ahol fontos az értékek továbbvitele, a hagyományőrzés és a minőségi
pedagógiai munka. A mindennapok tapasztalata, pont a bizonytalanságot sugallja, de ezt én
szeretném kitartással és optimizmussal, politikamentes, jó kollektíva összehangolásával
elviselhetővé tenni.
17 éve vagyok az iskola tanára, mindent, amit a középiskoláról tanultam itt szereztem. A
kollégák jól ismernek, legtöbbjükkel sok éve dolgozom együtt, így én is jól ismerem
munkájukat, értékeiket. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy megkerestek és biztattak a
pályázat megírására, és arra, hogy vállalkozzak az intézmény vezetésére. Nélkülük ez nem
menne, csak velük és értük tudok dolgozni, s közvetíteni az intézmény közös szellemiségét,
akaratát. Iskolánk vezetése nem könnyű feladat, de érzek annyi erőt és rálátást magamban,
ahhoz, hogy képes legyek igazgatóként helytállni.
Kinevezésem esetén, ha kollégáim is megtisztelnek bizalmukkal, minden tudásommal arra
fogok törekedni, hogy méltó utódja legyek az előző idők kiváló vezetőinek, iskolánk hírnevét,
sikereit tovább gyarapítsam, intézményünk folyamatos megújulással, értékteremtő,
szerethető iskolaként működjön.
Az Igazgatónőnek, DR. Solymosiné Vatai Emíliának pedig ezúton is kívánok egészségben
eltöltött, boldog nyugdíjas éveket!

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Europass szakmai önéletrajz
Erkölcsi bizonyítvány
Végzettséget igazoló oklevelek (5 db)
Adatkezelési nyilatkozat
Nyilatkozat az összeférhetetlenségi ok fennállásáról
Munkáltatói igazolás
Szakmai gyakorlat igazolása.

Tisztelettel:

Budapest,2012. október 12.
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