„A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele,
hogy a szavak és a tettek összecsengenek”

(Seneca)
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Helyzetelemzés, értékelés
Az iskola bemutatása
A Szabadság Sugárúti Általános Iskola, a
Sugár Suli, a kerület egyik legkisebb iskolája,
jelenleg 370 gyermek „második otthona”. A
Szabadság sugárút 32. sz. alatti épület éppen
100 éve épült. Ez az intézmény központja. Az
iskolához tartozik még a Szabadság sugárút
34-36. sz. alatti új 4 tantermes épület, ebben
található a tornaterem is. Itt tanulnak a 7-8.
osztályosok. Az intézmény 3. épülete kissé
távolabb, az Anna u. 26-ban található, ez az
1-2. osztályosok birodalma.
A régi épület
A 100 éves évfordulót egész tanéven át tartó
emlékezés-sorozattal, kiállítással, gyűjtőmunkával ünnepeltük meg. Az ünnepség egyik
kiemelkedő eseménye volt, hogy iskolánk új, Rákoscsabát
jelképező műalkotással gazdagodott: a centenáriumon
Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész Csaba
királyfi lovas szobrát leplezte le kerületünk polgármestere.
Környezetünk hagyományai és elvárásai meghatározóak
nevelő-oktató munkánkban, ugyanakkor célunk, hogy
korszerű, a felnőtt élet mindennapjaiban használható
ismereteket
oktassunk.
Munkánkat
a
szülői
munkaközösséggel szoros együttműködésben valósítjuk
meg.

Makro- és mikrokörnyezet, demográfiai jellemzők
Az iskola családi házas övezetben található. A környéken
lakókra jellemző az egészséges lokálpatriotizmus, az itt lakó
családok többsége hagyománytisztelő. Az iskolával szemben
Mihály Gábor: Csaba királyfi
magas elvárásokat támasztanak. Elvárják a színvonalas
nevelő-oktató munkát, egyben támogatják a programok megvalósítását, sokszor nyújtanak
társadalmi és anyagi segítséget. A különleges pedagógiai programok finanszírozására 1991ben alapítványt hoztak létre, s – többek között – jelentősen hozzájárultak az emeltszintű
informatikaoktatás tárgyi feltételeinek
biztosításához
(számítógépek
beszerzése
a
tanórákhoz,
színháztechnika
fejlesztése
az
előadásokhoz stb.).
Az iskola tanulólétszáma enyhén
emelkedő,
keresettsége
erős.
Különösen az utóbbi évekre volt
jellemző, hogy a beíratáskor kétszeres
volt a túljelentkezés az iskolánkat
választani szándékozók körében.
Az éves tanulói létszám tekintetében
A tanulólétszám alakulása
helyzetünk stabilnak mondható. A
grafikonból
kitűnik,
hogy
a
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tanulólétszámában nincs jelentős ingadozás. Bár 2004-2007 közötti időszakban minket is elért
a kerületet is érintő gyermeklétszám-csökkenés, a beiratkozó leendő első osztályosok száma
nem csökkent a beíratható létszám alá. A beíratás előtt, a következő évre előzetesen
bejelentkező tanulóink száma is általában meghaladta a felvehető mennyiséget, s napjainkra
pedig elértük, hogy iskolánk, a legkeresettebb intézmények közé tartozik.

Az iskola kihasználtsága
Tanuló

Számított Számított
2x
3x
Magántanuló Összesen:

Alsó:
Felső:

193
174

28
46

1+(1)

Összesen:

367

74

1

221
222
4

447

Iskolánk tanulólétszáma jelenleg 371 fő, ebből 4 fő magántanuló. Az iskola számított
létszáma 447 fő. A Nevelési Tanácsadó és a Szakértői Bizottság által nyilvántartott diákjaink
száma 75 gyermek, ebből 1 tanuló
háromszoros, a többi kétszeres
létszámú megítélés alá esik. A
helykihasználtság
szempontjából
összesen
371
tanulóval
számolhatunk. Iskolánk alapító
okiratában
engedélyezett
osztályainak száma 16, így a 100%os létszámunk alsó tagozatban 208,
felső tagozatban 240, összesen 448
lehet.
Az
adatok
alapján
iskolánkban jelenleg 82,81 %-os a
normál tanulók által számolt
kihasználtság. A számított létszám
esetén
a
helykihasználtság
szempontjából összesen 447 tanulóval számolhatunk. Iskolánk fenntartó által engedélyezett
osztályainak száma 16, így a 100%-os számított létszámunk alsó tagozatban 248, felső
tagozatban 288, összesen 536 lehet. A számított létszám adatai alapján iskolánkban jelenleg
83,40 %-os a kihasználtság. Ez azt jelenti, hogy arányaiban valamivel telítettebb a számított
létszámunk, tehát elég magas a tanulási problémával küszködő diákok száma. A felső
tagozat adatai egyébként csak statisztikai jellegűek, mert az alsó tagozatban felvehető tanulók
száma (26) jóval kevesebb, mint a felső tagozaté (30), ezért a gyermekek száma az előírt
létszámváltozás miatt 17%-kal akkor is visszaesik, ha egyetlen tanulót sem visznek el az
iskolából. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy ezek az adatok a normál körülményekkel,
előírt méretű tantermekkel, előírt mennyiségű szaktanteremmel és közösségi helyiségekkel
felszerelt iskolára vonatkoznak. Ha az adatokat az előírt helyiségek hiánya szempontból is
megvizsgáljuk, akkor ez az adat a megjelöltnél jóval magasabb.
A kerületben egyedülállóan ugyanis az iskolánkban hiányzanak az alábbi termek:
 2 tanterem (jelenleg szükségtermekben folyik a tanítás)
 aula
 ebédlő
 kémia szaktanterem (jelenleg szükségmegoldással)
 technika szaktanterem (jelenleg szükségmegoldással)
 könyvtár (jelenleg szükségmegoldással)
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szaktárgyi szertárak (összesen 3.)

Ha az előírt termekkel, és az iskola alapterületével számolunk, akkor a kihasználtság jóval
100% feletti.

Személyi feltételek
Testületünk jól képzett pedagógusokból áll. Az összeszokott, azonos pedagógiai elveket valló,
elhivatott kollégák, szakmai munkaközösségekben, szervezetten, egymást segítve és egymásra
figyelve dolgoznak, fontos számukra, hogy feladataikat pozitív munkahelyi légkörben, magas
színvonalon végezzék.
Az alkalmazotti létszámunk 53 fő. Ebből 33 fő pedagógus, 17 fő a technikai állomány.
Az általános iskolai nevelő-oktató munkát, fejlesztő pedagógusok, pedagógiai asszisztens és
rendszergazda segíti.
Szakos oktatásunk ellátása 100%-os. 16 fő pedagógus tanítói végzettségű, (többségük
szakkollégiumi szakképesítéssel is rendelkezik), 17 tanári végzettségű. A fejlesztő pedagógus
státuszon 1 fő kivételével részfoglalkozású szakemberek dolgoznak. Az alsó tagozatos tanítók
mindegyike rendelkezik fejlesztőpedagógusi tanúsítvánnyal, 2 fő pedig egyben
gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkezik.
A nevelő-oktató munkát segítők megoszlása:
 1 fő könyvtáros
 1 fő rendszergazda
 1 fő pedagógiai asszisztens;
 7 fő takarító-hivatalsegéd;
 1 fő iskolatitkár;
 4 fő konyhai dolgozó;
 1 fő gazdasági előadó;
 3 fő fűtő-karbantartó
A fenti felsorolás átmenetileg a 2011. évi költségvetési visszafogások miatt csökkent. Így a
könyvtárosi álláshely 90%-kal, a takarító-hivatalsegédi munkakörben 3 álláshely 25%-kal, a
konyhai dolgozók száma 2 fővel, a fűtő-karbantartók száma 1 fővel csökkent.
Külsős szakemberek is segítik munkánkat. Nevelő-oktató munkánkba bekapcsolódó külsős
intézmények a Gyermek Nyelviskola, a kerületi Bartók Béla Zeneiskola, a Nevelési
Tanácsadó, a Római Katolikus Egyházközség, a Református Gyülekezet a Baptista gyülekezet
a JUDO SZK SE (Judo Szabadidő és Küzdősport Egyesület), a XVII. ker. Baranta Sport
Egyesület, XVII. kerületi Katasztrófavédelmi Parancsnokság, és az RTK. Segítségükkel az
alábbi foglalkozásokat tudjuk biztosítani tanulóinknak:
 Hangszeres zene (zongora, hegedű,
fúvós)
 Zenei előképző
 Katolikus, Református és Baptista hittan
 Korcsolya, úszás, lovaglás
 Angol

 Tánc (néptánc, jazz-balett, akrobatikus
rock & roll)
 Gyógytestnevelés
 Logopédia
 Judo
 Foci

A feladatokhoz mérten a technikai dolgozók száma éppen, hogy elég, az átmeneti
csökkentéssel csak rövid ideig fenntartható. Ugyanakkor igen sokat jelentett, hogy 2010-ben
közhasznú dolgozók végezték a portaszolgálatot (amely a tanulók biztonsága érdekében
kiemelkedő fontosságú).
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Tárgyi, dologi (működési) feltételek
Az iskola jelenleg három helyen üzemel. A központi, 9 tantermes épület a Szabadság
sugárúton található. Az iskolának nincs ebédlője, a tanulók étkeztetésére a melegítőkonyha
mellett található tantermet alakítottuk át, így a 9 tanteremből az egyik ebédlőként használt, és
egy másik átalakított tanteremben található a közel 10.000 kötetes könyvtár. A tantermekhez
összesen egy szertár tartozik. Az udvaron a volt szolgálati lakás melletti
„szükségtanteremként” használt „barakk” épületrészben jelenleg is egy osztály tanul.
(Található még egy szükségtanterem az Anna utcában is.) Az épület udvarrészét régi,
töredezett, sok helyen hiányos aszfalt burkolja. Ez az udvar szolgál a tanulók számára a
tanórai szünetek és a szabadidős foglalkozások eltöltésére, az iskolagyűlések rendezésére
(nem rendelkezünk aulával). Szükséges lenne a tanulók számára játszóudvar létesítése is, mert
jelenleg az ebédet, illetve minden áruszállítást az udvaron tartózkodó gyerekek között hozza
az épületbe a teherautó.
Az épület állaga is sok kívánnivalót hagyott maga után. Teljes felújítás, a nyolcvanas évek
elején volt. Az épület homlokzatának állapota folyamatosan romlott, az udvar felőli rész
annyira omlani kezdett, hogy 2005-ben nem lehetett tovább halogatni a felújítást, ezért az
önkormányzat a nyár folyamán a munkát elvégeztette.

Ilyen „lepusztult” volt…

…és ilyen lett

2007-re a tető került veszélyes állapotba. Folyamatosak voltak a beázások, gombásodás indult
a gerendázaton, eltörtek átázott tetőlécek a cserepek súlyától, s több gerenda is olyan
állapotba került, hogy a cseréjét azonnal el kellett végezni.

Megindult a szarufa gombásodása

Jurecz Emil
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A felújítás ezzel nem állt le. Nagy öröm érte közösségünket, amikor elkezdődött az épület
külső burkolatának felújítása. Az első szakasz a 2009/2010-es tanévben, a második szakasz a
2010/2011-es tanévben valósult meg. E munkálatokkal elkészült a külső felület 60%-a.

Az első ütem előtt ilyen volt…

…ilyen „táskásodással”…

…ilyen ablakokkal

Aztán elkészült az első ütem. Óriási volt az öröm, folyamatosan reagáltak a szomszédban
lakók: bár rossz volt elviselni az építkezés akadályait, megérte, mert az egész utca más képet
mutatott a befejezés után.

Ez mind „lejött”, ahogy hozzáértek

Ugye szebb így?

Majd elkezdődött a második ütem is. Ezek a munkálatok is a tanítás alatt folytak, csak most
nem két tantermet, hanem ennél sokkal több, folyamatosan funkcionáló termet és irodát
érintett. Fontos megjegyeznem, hogy a kivitelezők maximálisan igazodtak az iskola
munkarendjéhez, a nagy porral és zajjal járó munkákat hétvégén végezték el, a belső
munkálatoknál figyelembe vették a tanórák idejét is. Pedig, még a folyamatosan esős időjárás
is megnehezítette a dolgukat. (Ritka dolog, hogy a kivitelezők – a kötbérveszély ellenére –
ennyire igyekezzenek megfelelni az igényeknek!)

A munkák alatt ilyen volt…

Jurecz Emil
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Végül befejeződött az építkezés mindenki örömére. Az iskola külső képe most már esztétikus
lett. Hátra maradt a Nyitány utcai szakasz második fele és a hátsó fal, tetővel együtt. Ha ez a
szakasz is elkészül, teljes lesz az iskola homlokzatának és tetőszerkezetének a felújítása.

Már csak ez a homlokzat maradt hátra…

…és ez a tetőfelület

Természetesen nemcsak az önkormányzati segítségre vártunk, hanem önerőből is kivettük a
részünket a felújításból. Karbantartóink segítségével átalakítottuk az emeleti raktárhelyiséget,
ide helyeztük el az alsó tagozatos informatikát a 15. tanteremből. Sajnos, ez a megoldás is
átmeneti, mert a létszám emelkedésével egyre sürgetőbb egy teljes osztály foglalkoztatására
megfelelő informatikaterem kialakítása, viszont felszabadul az eddig használt alsó tagozatos
tanterem, csökkentve a napközi, a szakkörök, a korrepetálások és a külsős szakkörök,
hittanórák miatti krónikus délutáni tanteremhiányt.
Az emeltszintű informatikaoktatás folyamatos fejlesztést igényelt, (és igényel ma is), hiszen
az eszközök gyorsan elavulnak. Nagy lemondásokat követelt ez a nevelőtestülettől, hiszen az
informatika eszközkarbantartása, az összes többi tantárgyi eszközfejlesztést háttérbe szorítja.
Szülői segítséggel az elmúlt 5 év alatt elértük, hogy három, korszerűen felszerelt informatika
teremmel rendelkezünk, s az önkormányzat segítségével megoldottuk az új épület informatika
termeinek klimatizált szellőztetését is (ez utóbbira különösen az egész iskolát ellátó,
folyamatosan üzemelő internet reck, levegőt erősen ionizáló hatása miatt volt szükség). Újabb
pályázatokkal, és szintén a szülői alapítvány segítségével eddig 10 db. interaktív táblát
szereztünk be, a felszerelésük folyamatban van. A továbbiakban szeretnénk elérni, hogy a
tanév végéig minden tanteremben interaktív táblát lehessen igénybe venni az oktatás
színvonalának emelésére.
Az informatikaoktatáshoz kapcsolódik a színjátszás. E projektben évente két hosszabb (1-1,5
órás) és 3-4 rövidebb (20-25 perces) színdarabot adnak elő tanulóink. Ehhez pályázatok útján
és a szülői alapítvány segítségével komoly színpadtechnikát építettünk ki.

A gyerekek nagyon kedvelik a színházi előadást

Jurecz Emil
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Az igényeknek megfelelően összeállítható saját tervezésű és kivitelezésű mobilszínpad,
karbantartóink ügyességét dicséri. A színpadot, fényáthidalással, projektortartóval, különféle
állítható irányfény lámpákkal is felszereltük, mindehhez korszerű hang- és fénytechnikát
biztosítottunk az előadásokhoz.
A régi iskola közvetlen szomszédságban elhelyezkedő új, korszerű, tornatermes
épületünkben, a tetőtéri helyiségekben alakítottuk ki a felsős informatika termeket, s itt
található a – szintén nagyon korszerű – orvosi szoba is. Egy volt kollégánk segítségével 2007ben felszereltünk egy ideiglenes kémia szaktantermet az új épület emeleti folyosó közösségi
részében. (Egy kőbányai egészségügyi szakközépiskolát felszámoltak, ennek sikerült több
eszközét, berendezési tárgyait átvenni). Átvettünk még egy komplett idegennyelvi labort is.
Ez lehetőséget ad arra, hogy – amíg az iskolabővítés megtörténik – a kémiaórákon szakszerű
körülmények között tanulói kísérleteket szervezhessünk.
Az Anna utcában 2009-ben komoly fejlesztés
történt az udvarban. Megtörtént az udvar
harmadának térköves burkolása, valamint az
esővíz-elvezető csatorna kiépítése. Ezzel
megszűnt a hosszú évek óta tartó áldatlan
állapot, hogy az ebédes teherautó által
használt területen térdig érő sárban lehetett
közlekedni.
Elvégeztük a fűtés korszerűsítését is, egy
további keringtető szivattyú beépítésével
elhárult az a hiba, hogy az épület első két
tanterme túlfűtött volt, miközben az épület
Praktikus és esztétikus térburkolatot kapott az
további részében alig volt fűtés.
Anna utcai épület udvara
Sajnos, nem oldódott meg az udvari játékok
felújítása. Az udvarba még a 70-es években a szülők társadalmi munkával rengeteg udvari
játékot építettek, ám ezek mára elavultak, nem felelnek meg az EU-s szabványoknak.
Tekintettel arra, hogy a játszótér a szülők adakozásából és a munkájukkal jött létre, fontos
lenne megbecsülni őket. Ezért nem a cseréjükre, hanem a szabványok szerinti átalakításukra
lenne szükség, ám ennek költségei jelentősek, ezért csak fokozatosan, és az önkormányzat
segítségével valósítható meg a feladat.
Komoly segítséget jelentett az épület belső karbantartása szempontjából, hogy a képviselőtestület az iskola létszámával arányos karbantartási keretet biztosítása mellett döntött 2007ben.
Az első évben – szülői segítséggel – az iskola összes tantermét kifestettük, ilyen 1990 óta nem
volt. E keret segítségével felújítjuk a fűtéseket, folyamatosan cseréltük a régi radiátorokat (a
régi épület fűtőtesteinek 70%-át kicseréltük), megkezdtük a belső nyílászárók felújítását. A
keret hatékonysága rendkívüli, mert mindjárt az első évben az iskola összes tantermének és
folyosóinak kifestésekor a munkálatok során 4000 m2 falfelületet festettek le a szülők
társadalmi munkában. Ehhez 303.375 Ft. értékben biztosítottunk festéket. A munkálatok
értéke viszont a jelenlegi kisipari árjegyzékkel számolva 9.119.100 Ft. volt, azaz a
befektetett készpénz több mint 30 szorosa térült meg!
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Gipszkartonnal burkoltuk a falon kívüli vízvezetékeket

Ilyen szép lett festés után a folyosó

A felújított, esztétikus környezetben sokkal
kellemesebbé vált a teremben tanulni

… és a vidám színű osztályokban az órák is
vidámabbak lettek

Korszerű világítást kaptunk a „Szemünk fénye”
pályázat jóvoltából

Az osztályok színesek lettek a festéstől, és világosak a
lámpacseréktől. Most már, csak tanulni kell.

Az iskola az önkormányzattal együtt megpályázta 2005-ben a „szemünk fénye” programot a
világítás korszerűsítésére. Ez a pályázat sikeres volt, így 2009-ben mind a három épületben
megtörtént a világítás teljes cseréje.
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Az intézmény irányítása
Az idei évben bevezetett takarékossági intézkedések következtében átalakult az iskola
vezetése, amely egy igazgatóra és egy igazgatóhelyettesre épül. Vezetőmunkájukat a
munkaközösség-vezetők (4 fő) segítik. A szélesebb körű iskolavezetéshez még hozzátartozik
a diákönkormányzat segítő tanára, a közalkalmazotti tanács elnöke és a minőségirányítási
csoport vezetője. A pedagógusok és a technikai dolgozók képviseletét a 3 fős közalkalmazotti
tanács, a szülők képviseletét, pedig az SZMK, az érdekegyeztetést az iskolaszék látja el. A
demokratikus döntéshozatal minden területen biztosított.
A nevelőtestület az oktató-nevelő munkáját éves munkaterv alapján végzi, amely végrehajtása
havi bontásban – vezetői értekezleten – a munkaközösség-vezetőkkel egyeztetve történik. Az
iskolai szintű munkaterv részét képezik a munkaközösségek által leadott munkatervek. A
vezetői megbeszéléseken minden iskolát érintő kérdést megbeszélünk. A tárgyalásokon a
vezetők az általuk irányított munkatársak véleményeit is képviselik, a vezetői döntések ezért a
kollektív véleményformálás alapján jönnek létre.
A korábbi évek munkája bebizonyította, hogy az intézményvezetés a jelenlegi felállásban jól
működik, a tervezésben, a döntések előkészítésében konstruktív, a végrehajtás során
együttműködő.
A szervezeti felépítés vázlata:

Az intézmény gazdálkodása
Az iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény. Pedagógia programunkban, és a helyi
tantervünkben előírt nevelési-oktatási feladatunkat iskolánk Önkormányzat által biztosított
éves költségvetése fedezi.
Az éves költségvetés biztosítja az intézmény üzemelését, de nem teszi lehetővé az
infrastruktúra fejlesztését. Ehhez képviselő-testületi döntés és forrás szükséges. Az átfogó
bővítéshez – amire igen nagy szükség lenne – EU-s pályázatot kellene igénybe venni. 2007-
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ben már elkészült egy átalakítási terv,
amely korszerűsítené a központi épületet,
pótolná a hiányzó helyiségeket, összevonná
a széttagolt iskolát (az Anna utcai épület
megszűnne) de sajnos az utolsó pillanatban
a pályázat bíráló bizottsága nem döntött az
iskolánk mellett. Az átépítés indokoltsága,
további pályázati lehetőségek felkutatását
igényli.
A szakmai irányításhoz kapcsolódó
gazdasági döntéseket az intézmény hozza,
ehhez felkutathat – és felkutat – egyéb
anyagi forrásokat. A gazdálkodás általános
ügyvitelei (bérszámfejtés, TB, fenntartási
költségek stb.), viszont nem terhelik az
intézményt. A költségvetés bér-dologifenntartási
költségek
előirányzatának
A karbantartók munkája is gazdasági erőforrás. A
szakipari munkákat anyagárban végzik el.

aránya folyamatosan csökkent, azaz a
bércsökkenés mellett a fenntartási költségek
növekedtek. A költségvetésünk jelentős részét
még így is, a bérek teszik ki.
Lehetőség van az intézmény helyiségeinek
bérleti díj formájában történő hasznosítására is,
Ilyen volt a mosdó, mielőtt a karbantartók
(büfék, sportegyesületi bérleti díj stb.) valamint
felújították volna.
olyan oktatási tevékenység folytatására is, amely
az iskolának bevételt eredményez (térítéses szakkörök
bevételei). Ezzel a lehetőséggel is éltünk, s e
bevételekből is próbáltuk bővíteni a forrásokat.
Jelentős gazdasági forráslehetőséget biztosítanak az
iskola karbantartói. Az épület TMK munkálatain
kívül szakipari munkákat is végeznek igény szerint. E
szakipari munkák segítségével elérhető, hogy
bizonyos szakmai segédeszközöket, berendezési
tárgyakat nem a kereskedelemből szerez be az iskola,
hanem azt, a karbantartók készítik el (Pl.: lapozható
táblák, tároló szekrények, színpadi felszerelés,
interaktív táblák stb.). Segítségükkel a kereskedelmi
ár töredékéért tudtunk eszközöket, berendezési
tárgyakat, egyes kisebb beruházásokat a tanításhoz
biztosítani.
A gazdálkodás és a forrásmenedzsment jellemzői
Sajnos a központi költségvetési források igen régóta
folyamatosan csökkennek. Az idei, az eddigi
Jurecz Emil
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legjelentősebb volt, 11,5%. A tanulók számára azonban ez rossz, hiszen ők most, és ebben a
pillanatban járnak iskolába, az ő fejlesztésüket, tanulásukat itt és most kell megoldani.
Mivel a rendelkezésre álló költségvetés kevés, ezért csak a további külső és belső források
feltárásával lehetséges a bővítés. Ehhez különböző csatornákat vettünk igénybe. A
legfontosabb feltárt gazdasági erőforrások:
 Alapítvány
 Szülői munkaközösség
 Pályázatok
 Diákönkormányzat
 Közhasznú felajánlások, más intézményi eszközök átvétele
 Térítéses szakkörök bevételei
 Karbantartás
 Szponzorok
Segítségükkel az alábbiak megoldására volt lehetőség az elmúlt ciklus alatt:
Alapítványból














Tanulóasztalok
Munkaközösségi eszközök vásárlására
Projektorok, digitális táblák
Függönyök, karnisok
Mobilszínpad építése
Színpadtechnika fejlesztése
Iskolai- és színpadi hangosítás fejlesztése
Informatikai berendezések fejlesztése
Kiemelt programok támogatása (2008 perc az Olimpiáért, a 100 éves évforduló stb.)
Tornaterem ablakainak redőnyözése
Szaktárgyi versenyek nevezési díjainak támogatása
Szociális támogatás 50 e Ft. /félév
Nyári tábor programjai
Szülők támogatása

Autóbusz szállítás gyermekeknek
Fénymásolás, papírfelhasználás
Tanulmányi kirándulások
Színpadtechnika fejlesztése
Folyosók, tantermek falainak festése, lambéria-burkolása (megtörtént az iskola összes
tantermében és folyosóin!)
 Mikulás-, Karácsony-, Farsangi-, rendezvények, Sugárnap






Pályázatokból








Számítógépek beszerzése
Nyári diáktábor programjának támogatására minden évben
önkormányzatnál és a helyi önkormányzatnál
„Útravaló” diákok tanulásának támogatási programja
Sportszerek, udvari játékok vásárlása
Könyvtári állomány fejlesztése
Kulturális programok (Pl.: színház- múzeumlátogatás) szervezése
Juniális, sugárnapi rendezvény

Jurecz Emil
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Diákönkormányzat





Iskolai- és diákrendezvények
Nyári táborok
Szabadidős programok
Mikulás-, Karácsony-, Farsangi-, rendezvények, Sugárnap
Közhasznú felajánlások, más intézményi eszközök átvétele








Tantermi berendezési tárgyak (kémia, fizika, idegen nyelv)
Informatikaterem kialakítása és fejlesztése
Számítógép-alkatrészek- és szoftverek
Udvari- és napközis játékok, szabadidős eszközök
Nyelvi terem AV eszközök
Szak- és szépirodalmi könyvek
Képviselői támogatásból










Jutalomkönyvek
Helyesírási verseny rendezése
Ünnepélyek rendezvények, 2008 perc az Olimpiáért, a 100 éves évforduló,
karácsonyi- és húsvéti ünnepkörök, sugárnap stb.
Épület tető, külső homlokzat, udvar és parkoló felújítása
Nyári tábor programjára
Fűkasza vásárlása
100 éves évfordulóra évkönyv kiadása
Ebédlő felújítása, edények, poharak, evőeszközök vásárlása, tantermek, folyosók
lambériázása
Térítéses szakkörök bevételei










Informatika szaktantermek eszközfejlesztése
Digitális eszközfejlesztés
Idegen nyelvi oktatás eszközeinek fejlesztése
Segédeszközök beszerzése
Szakmai anyagok
AV eszközök
Továbbképzés támogatása
Könyvtári állomány fejlesztése
Karbantartásból














Bútorok, berendezési tárgyak, beépített szekrények készítése, felújítása
Udvar, folyosók esztétikai rendezése
Udvari raktár készítése, kerítésjavítás
Mobilszínpad építése, bővítése
Színpadtechnika fejlesztése
Iskolai- és színpadhangosítás fejlesztése
Folyosók, tantermek falainak lambéria-burkolása
Informatikaterem kialakítása és fejlesztése
Táblák festése, készítése
Falfestés, parkettázás, fal- és padlóburkolás, parafa tapétázás
Víz- fűtőberendezések javítás, karbantartás, burkolás
Interaktív táblák készítése
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Egyéb, nem anyagi támogatások (Szponzorok)



Jutalomkönyvek, könyvtárbővítés
Szponzorok tárgyi adományok támogatása versenyekre, iskolai- és diákönkormányzati rendezvényekre: Apáczai Kiadó Kft, Balázs-Diák Taneszközkereskedelmi Kft, Dinasztia Tankönyvkiadó Kft, Ilex Kft, Kossuth Nyomda Kft,
Műszaki Könyvkiadó Kft, Pedellus Kiadó Kft, Penzió 17 Kft, Stiefel Eurocard Kft,
Rauch Kft, stb.

A honvédelmi - katasztrófavédelmi nap teljes technikai hátterét
támogatásból biztosítottuk…

… ahogy az ebédet is, minden résztvevőnek

A színpadfejlesztés és -technika jelentős része támogatások
segítségével valósult meg

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny díjai
támogatók adományai

Farsangi „meglepi” a gyerekeknek, adományokból

A Sugárnapi rendezvényünk is többnyire adományok segítségével jön
létre

Jurecz Emil

16/51

Igazgatói pályázat 2011.

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

A nevelő-oktató munkánk eredményei (A tartalmi munka helyzete)
A nevelő-oktató munka és a képzések fő jellegzetességei
Nevelő-oktató munkánk egyik fő jellegzetessége, hogy munkánkat a gyermek iránti
elkötelezettséggel végezzük, s ebben törekszünk a szülőkkel a minél szorosabb
együttműködésre. Alapelvünk a szülőkkel való közös nevelés.
Nevelő-oktató munkánk 4 alapelvét pedagógiai programunkban fektettük le, ezek
meghatározóak a mindennapi munkánk gyakorlatában:
1. Esélyegyenlőség: amelyben vállaljuk, hogy az iskolánkat választó tanulóink között nem
válogatunk, és vállaljuk az egyéni törődés, oktatás, képzést biztosítását.
2. Nyitottság: Iskolánkban szívesen látunk mindenkit, aki pedagógiai munkánk iránt
érdeklődik.
3. Komplexitás: Pedagógiánkban nem választjuk szét az oktatást és a nevelést.
4. Személyközpontúság: Minden tanítványunkat saját
képességeinek maximális kihasználására késztetünk.

egyéni

adottságainak

és

Ezek az alapelvek komoly odafigyelést igényelnek a gyermeki lélek felé, nagyfokú
azonosulást, együttgondolkodást, egységet, a testület tagjaitól.
Fő feladatok:
Alsó tagozat:
Az alsó tagozat számára az alapkészségek, továbbá a tanulástechnikák színvonalas
elsajátíttatása a fő feladat. Építeni csak a jó alapokra lehet. Ezért kiemelten fontos, hogy a
tanulókat az alapkompetenciák megfelelő színvonalú és mélységű elsajátítása képessé tegye a
tanulók felső tagozatos szaktárgyi képzését.
Felső tagozat:
A felső tagozat számára az alapkészségek szinten tartása, illetve továbbfejlesztése mellett a
szaktárgyi anyag színvonalas, hatékony oktatása a fő feladat, ebben kiemelt a szemléltetés a
kísérletezés, az érdeklődés felkeltése, a motiváció és az egyéni sikerélmény biztosítása.

A tanulmányi helyzet

A tanulmányi eredmények változása

Jurecz Emil
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A tanulmányi munka területén jelentős előrelépés történt a ciklus folyamán. A korábbi
ciklusban bevezetett év végi összehasonlító elemzések meghozták az eredményüket. A
tanulmányi átlagok iskolai szinten, szinte
minden évben 4,00 átlag felettiek. A tanulók
felkészülésében kifejezetten sokat számít,
hogy az évek folyamán az állandó értékelés
következményeképpen folyamatosan javult a
tanulói füzetek írásképe, esztétikuma, s a
követhető vázlatírás miatt jól ellenőrizhető,

Eltérés a teljesítmény és az értékelés között

ismételhető az órai munka. A pedagógiai
munkára jellemzővé vált a következetesebb
számonkérés, a tantárgyi jegyek és a
tanulmányi eredmények összehasonlítása, így
a számonkérés nemcsak következetesebb lett,
hanem a kapott tantárgyi jegyek is egyre
A szépen vezetett füzetből otthon is lehet tanulni
jobban tükrözték a tanulói teljesítményeket.
Az eltérés a szakmai megítélés alapján (+ -) 0,5-nél nagyobb nem lehet, az iskolai statisztika
azonban – különösen az utóbbi években – csak pár százados eltérést mutat (előző év/tárgyév),
(tantárgyi átlag/dolgozat átlag), ezért ez a kiváló eredmény nagyon stabil, hiteles alapokra
helyezte az értékelést.
A rendszeres óralátogatások azt bizonyítják, hogy minden kolléga óráit lelkiismeretes
felkészülés előzi meg, a tanulói tevékenység a mindennapi munkát tükrözi, csak elvétve
találkoztam olyan foglalkozással, amit az
órán a látogatás kedvéért először végeztek
volna a tanulók.
Sokat fejlődött a tanórai differenciálás.
Bár ez az oktató munka egyik legnehezebb
feladata,
a kollégák
folyamatosan
fejlesztették tudásukat. Sajnos a keretek
csökkenése, majd megszűnése, a TÁMOT
3.1.4.
pályázat
feltételei,
szinte
lehetetlenné tették a külső továbbképzést,
ezért szervezett, folyamatos, belső
fejlesztéssel,
munkaközösségi
A bemutató órák kihívást jelentenek tanárnak, vezetőnek egyaránt
bemutatókkal, szakmai megbeszélésekkel,
és meghívott előadókkal biztosítottuk a
kollégák a felkészültségét.
A bemutató órák is igazi szakmai műhelymunkát takarnak. Egyre értékesebb hozzászólásokat,
bírálatokat, problémafelvetéseket, és megoldási javaslatokat váltottak ki a tantestület
tagjaiból, így az utóbbi néhány évben már kifejezett kihívást jelentett 1-1 bemutató megtartása
mindenki számára. Különösen az utóbbi években a nem szakrendszerű oktatás bevezetése
hozott a szemléletben pozitív változást, egyre több és egyre jobban szervezett, tapasztalatot
nyújtó, tanulói tevékenységre épülő gyakorlat-centrikus tanórákat láthattunk a bemutatókon.
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Pedagógiai elveink között szerepel a tanulói túlterhelés korlátozása. Meggyőződésünk, hogy a
gyermekeknek gyermekkora is kell, hogy legyen, s a tanulást úgy kell szervezni, mint a
sportolóknál az edzést:
 fokozatos és egyénre szabott terhelés alapján kell megszervezni
 hogy a gyermek akkor legyen „a legjobb formájában”, amikor a legnagyobb az igény
a teljesítményére
 hogy elsősorban az ismeretek egyénre szabott átadása a feladatunk
 hogy mellette az érdeklődés felkeltése az önálló ismeretszerzés motiválására a
feladatunk
 hogy a házi feladat szerepe csak a gyakorlás és a memoriter anyag bevésése kell,
legyen
Ennek eredményeként sokat léptünk előre a kompetenciamérések területén. A mérések
tapasztalatainak folyamatos nyomon követése, feldolgozása, mindennapi munkánkba történő
beépítése meghozta az eredményeket is. A legkiemelkedőbb eredményünk 2008-ban volt
matematikából a grafikonokon az értékek az iskolák számát jelentik), ahol a főváros egyik
legjobb eredményét produkálták teljesítményükkel tanítványaink.

2008. évi kompetenciamérés eredménye 6. o. matek

2008. évi kompetenciamérés eredménye 8. o. matek

Egyéni odafigyelést igénylő tanulók
1.) A tehetséggondozás megvalósulása és az eredmények
Iskolánkban a tehetséggondozás többek között két jelentős területen valósul meg.
1.
Szaktárgyi versenyek
2.
TDK mozgalom. (Tudományos Diákkör)
Versenyek:
A versenyeken való részvétel kihívást jelent diáknak, tanárnak egyaránt. A tehetséges tanulók
fejlesztésében óriási a szerepe a munkaközösségek koordináló ténykedésének. Mert
iskolánkban nem szaktárgyi alapon, hanem a humán vagy reál, illetve az alsó tagozat
alapkompetenciákat nyújtó érdeklődési területei mentén szervezi és fogja össze a
pedagógusok és a tanulók munkáját. Az iskolai tehetséggondozásunk egyik alapvető
felfogása, hogy nem az intézményesített tehetséggondozás az életszerű, mert nem attól fog
teljesíteni a tanuló, ha heti egy vagy két alkalommal hivatalosan foglalkozunk vele, hanem
attól, ha a tehetséges gyermekkel a tehetségének megfelelő tanár az adott igényeknek
megfelelő ideig foglalkozik. Ez azonban nem korlátozódik a különórákra (ilyen egyébként
sincs már több éve), hanem folyamatosan differenciáló foglalkozásban részesülnek tanórán és
tanórán kívül egyaránt. Figyelemre méltóak tehetségeink eredményei a versenyeken.
Jurecz Emil
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Rendszeresen indítunk tanulót a kerületi, fővárosi és országos versenyeken, ahol dobogós
eredményeket érnek el. Teljesítményükben eddig kiemelkedő volt a 2009/2010-es tanév, s az
idei tanévben is minden olyan versenyen, amelyen elindultunk, dobogós helyen végeztek
tanulóink. Eredményeik a felkészítő tanárok munkájának és a szülők segítő támogatásának
egyaránt köszönhetők.
TDK (Tudományos Diákkör):
A
TDK
évente
kétszer
kerül
megszervezésre, amelyen a tanulók
önkéntesen vesznek részt. A diákok a
fordulókon TDK tagságot nyerhetnek. A
fordulókat kiegészítik a pályázatok
(egyéni projektek): a diákok a választott
témakörben önálló dolgozatot készítenek.
A felkészülés önálló munka, tanári
konzultációkkal kísérve. A beadott
dolgozatokat értékelik a pályázatot kiíró
tanárok, s az eredményt közzéteszik.

Örvendetesen emelkedik a TDK-ban induló tanulók száma

2.) Fejlesztés, felzárkóztatás
Iskolánkban régi, bevált hagyományai vannak a fejlesztésnek. Úgy gondoljuk, ha a tanuló,
jelentős lemaradását a tanulmányi eredményeiben iskolába lépésétől folyamatosan nyomon
követjük, korrigáljuk, szakszerűen segítjük, a későbbiekben nem lesz differenciálhatatlan a
különbség gyermek és gyermek között.

Ezeknek az elveknek alapján már 1997-ben
alkalmaztunk
–
saját
erőből
–
fejlesztőpedagógust, s megerősítve láttuk
önálló kezdeményezésünket, amikor az
önkormányzat 2000 augusztusában úgy
döntött, hogy minden intézményébe biztosít
ilyen végzettségű szakembert.
Iskolánk fejlesztésre szoruló tanulólétszáma
2000-től folyamatosan emelkedett, és most is
meglehetősen magas (átlagosan 2006-2010
között: 20-25% közötti). Évente változóan
minden 4. illetve 5. tanulónk tanulási
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problémával küzd. Az érintett gyermekek számának megfelelően 3 álláshelyen,
fejlesztőpedagógus látja el a gyermekek fejlesztését.
A fejlesztés támogatására hatékonyságának növelésére, felhasználtuk az informatikai
hálózatunkat. Minden problémás gyermek szakvéleménye megtalálható az iskola INTRA
hálózatán, egyszerű kezelésével az iskolavezetés és minden érintett pedagógus bármikor
hozzáférhet a gyermek szakvéleményéhez,
hogy a naprakész adatok segítsék fejlesztő
munkájukat. A pedagógusok, az iskolavezetés
bármikor megtekintheti, akár tanóra, akár
értekezlet alatt is. A fejlesztés nemcsak a
fejlesztő foglalkozásokon, hanem a tanórákon
is folyik. Ebben az esetben, miközben a tanár
a tanórát tartja, a fejlesztő pedagógus a
rászoruló tanulókat segíti s az órán így együtt
dolgoznak.
A módszer bevált, a tanórai hatékonyság
jelentősen növelte a fejlesztős tanulók
teljesítményét.
Az iskola tanulmányi helyzetét jellemzi, hogy a gyermekeink közel 80 %-a 4-es, vagy
5-ös szorgalmú, s mindössze a 20%-ának gyenge a tanuláshoz való viszonya.

A neveltségi helyzet
Iskolánk tanulóinak jelentős része (81%) példás, vagy jó magatartású, és csak kevés olyan
gyermekünk van, amelyek magatartása változó vagy rossz (19%). Ez a tény nemcsak a
számok tükrében, hanem a mindennapokban is érezhető. A környezetünkben élő családokra
általánosan jellemző a gyermekekre való
odafigyelés. A megfelelő viselkedés az
iskolában egyébként az azonos, összehangolt
családi-iskolai elvárások következménye is.
Ezt erősíti az is, hogy a nevelőmunkánkban
kiemelt cél a közösen nevelés, célunk, hogy
egyre jobban közelítsen egymáshoz az
elvárások és lehetőségek mércéje szülő és
pedagógus között egyaránt. Bár ez az
összehangolás nem egyszerű. Természetesen
olyan családok is vannak, amelyek nem
együttműködők, a nevelésben való közös Tanulóink jelentős részének 4-5 közötti a magatartása
gondolkodás fenntartása pedig folyamatos
odafigyelést, munkálkodást kíván, mégis megéri a fáradságot, mert az eredmények igazolják
az erőfeszítést.
Meggyőződésünk az is, hogy gyermekeink magatartását nagyon befolyásolja iskolánk mérete
is. A kerület egyik legkisebb iskolája vagyunk, így minden tanulóval, szülővel, személyes a
kapcsolatunk, az iskola vezetése, pedagógusai minden gyermeket, családot ismernek, minden
probléma, nehézség, eredmény és siker egyaránt nyitott könyv, így időben tudunk minden
változásra odafigyelni. Ettől is családias, ettől is kiegyensúlyozott iskolánkban a napi tanárdiák kapcsolat.
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Gyermek- és ifjúságvédelem
Sajnos az iskola munkájában egyre nagyobb a szerepe a gyermekvédelemnek. Egyre több a
sérült család, egyre több a sérült, talajt vesztett gyermek. Ezeknek a gyermekeknek a
mindennapjai sok tűrést, kudarcot okoznak, ami miatt alacsonyabb a tűrőképességük, és az
agressziós küszöbük. Ezért a veszélyeztetett
gyermekeknek
a
segítése,
gondozása
elengedhetetlen, ha nyugodt körülményeket
szeretnénk biztosítani számukra és társaik
számára egyaránt.
Iskolánkban is folyamatosan emelkedik a
veszélyeztetett gyermekek aránya, jelenleg a
teljes tanulólétszám harmada, azaz minden
harmadik tanulónk valamilyen területen
hátrányt szenved.
A veszélyeztetettség összetétele vegyes képet
mutat. Ami elmondható, hogy magas azoknak a
tanulóknak a száma, akik többszörös
Minden harmadik tanulónk veszélyeztetett
veszélyeztetettségnek vannak kitéve.
Fontos megjegyezni a grafikon mellé: bár a statisztika alapján csökken az anyagi és az
egészségügyi veszélyeztetettek száma, a gyakorlatban mégis nőtt, csak szüleik nem szereznek
be erről igazolást.
Ami viszont kimutatott, és valós veszélyt jelent az érintett gyermekre és az osztályközösségre
is, az a környezeti és a személyiségi
veszélyeztetettség komoly emelkedése. (A
környezeti
közel
49%-kal,
tehát
másfélszeresével, a személyiségi 145,5%kal azaz több mint duplájával nőtt!)
A hátrányok enyhítésére, leküzdésére
stratégiák
kidolgozásán
munkálkodik
testületünk.
Az újonnan érkezett tanulóknál az okok
feltárásával egy időben veszélyeztetettség
esetén nyilvántartásba vételre kerül sor.
Ha szükség van rá a gyermek érdekében,
felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Családsegítő Központtal.
Minden veszélyeztetett tanulónak egyéni lapja van, amelyen a gyermekről rövid jellemzéseket
írunk. Az adatlapon szerepel a család gyermek kapcsolata otthoni légkör, érzelmi-szociális
magatartása, a család anyagi helyzete, család-iskola kapcsolata, a gyermek értelmi fejlődése,
tanulmányai, a segítség módja, és a megvalósult intézkedések ideje és témája.
Szülői értekezleteken, fogadóórákon tájékoztatja iskolánk a szülőket a szociális juttatások
lehetőségeiről. Tehetséges tanulóinkat iskolánk ösztönzi a pályázatokon való részvételre.
Iskolánk szülői alapítványa is támogatja a hátrányos helyzetű tanítványainkat
osztálykirándulások, színházlátogatások, táborozások költségeinek enyhítésében. Évek óta a
nyári táborunk pályázaton nyert összegei a hátrányos helyzetű tanulók nyaralásához jutását
segíti.

Jurecz Emil

22/51

Igazgatói pályázat 2011.

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

Továbbtanulás
Minden tanévben nagyon fontos feladatunk a végzős tanulóink továbbtanulásának
előkészítése. A szülők igényei egyre változatosabbak e téren, ugyanakkor a törvény is
lehetővé teszi a megjelölt iskolák
korlátlan számát. Számunkra éppen
ezért a legfontosabb feladat, a
szülők felé olyan információ
nyújtása, amelyik lehetővé teszi azt,
hogy a gyerekek számára a
képességeiknek
és
a
teljesítményüknek megfelelő reális
iskolaválasztás történjen.
A
nevelő-oktató
munkánk
hatékonyságának
egyik
legfontosabb eredménye, hogy
tanulóink beiskolázása 100%-os.
Diákjaink többsége elsősorban
közgazdasági jellegű, vagy reál szakterületű erős szakközépiskolákban tanul tovább, s
mindössze 2-3%-uk választ olyan középiskolát, amelyik elvégzésével nem tesz érettségi
vizsgát. A középiskolák és a szülők visszajelzései alapján tanulóink többségében a minket
követő középiskolában megtartják, vagy javítják az iskolánkban elért tanulmányi
eredményeiket.

Partnerkapcsolataink
Iskolánk számára – környezetének elvárásai
alapján is – mindig fontos volt partnereinek
véleménye. Már 1992-ben szülői mérést
végeztünk
annak
érdekében,
hogy
megtudjuk,
mit
várnak
el
tőlünk
tanítványaink szülei. E tapasztalatok, igények
alapján formáltuk iskolánkat, indítottuk el az
angol nyelv, az informatika oktatását, ennek
lett következménye, hogy 1992-től 2001-ig a
tanulólétszámunk 257-ről 415-re emelkedett.
Partnerkapcsolataink fejlesztése érdekében
több lépést is tettünk:
 Folyamatos
egyeztető megbeszélést
tartunk a Szülői munkaközösséggel,
évente legalább 4-5 alkalommal.
 Évente 3 szülői értekezletet tartunk:
iskolakezdéskor, félévkor és májusban,
anyák napján
 Minden hónapban tartunk fogadóórát
 Elkészítettük a folyamatosan üzemelő
honlapunkat
 Évek óta diákújságot szerkesztünk
„Sugárzó Sugárszó” címmel.
 Iskolánk rendszeresen részt vesz a
kerületi versenyek szervezésében. A
Jurecz Emil
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hagyományainknak megfelelően a kerületi alsós és a felsős, valamint a fővárosi Simonyi
Zsigmond Helyesírási Versenyt szervezzük meg.
 Folyamatosan működik iskolánkban a zeneiskola, zongorán, hegedűn, fúvós
hangszereken tanulhatnak tanítványaink, valamint zenei előkészítő és a hangszeres
zenetanuláshoz kapcsolódó szolfézsoktatás is folyik.
 Igen
szoros a kapcsolatunk az
iskolánkban
működő
Yudo
sportegyesülettel is. Bár a helyezések
nem iskolánk munkájának eredménye,
azért ennek pedagógiai lehetőségeit
kiaknázzuk, győztes tanulóink szorgalma
és kitartása mindig minta volt a többi
tanuló előtt.
A sugárúti iskola a kerület, a kerületrész,
Rákoscsaba szerves része. Mindennapjaiban,
ünnepeiben osztozunk az itt élő közösséggel.
Szívesen
veszünk
részt
társadalmi
szervezetek, közösségi házak, testületek,
Ünnepély március 15-én a Csaba vezér téren
otthonok megmozdulásain, rendezvényein,
helyt
adunk
iskolánkban
különböző
rendezvényeknek, sportegyesületeknek, civil
szervezeteknek igény és lehetőség esetén.
Színesítjük
műsoraikat,
gazdagítjuk
versenyeiket, beszámolunk az iskolában
folyó munkáról.

Az iskola sajátos arculata,
hagyományai
Iskolánk arculatára, hagyományaira – a
korábbiakban említettek alapján – mindig
nagy hatással volt környezete.
Fontos számunkra tanulóink kötődése az
iskolánkhoz, ez nálunk évtizedek óta
generációs jellemző.
Kiemelt rendezvényeink a hagyomány és a
kapcsolattartás jegyében:
 Évnyitó
 Honvédelmi- katasztrófavédelmi nap
 Napközis nap
 Nemzeti ünnepeink
 Őszi papírgyűjtés
 Tanulóink őszi színházi előadása
 Mikulás,
Mikulás színdarab az
óvodásoknak
 Karácsonyi ünnepkörök, kézműves nap
 Farsang
 Iskolakóstoló
 Nyitott kapuk
 Húsvét, húsvéti kézműves nap, húsvéti
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színdarab az óvodásoknak
Simonyi Zsigmond alsós és felsős kerületi, és fővárosi helyesírási versenyek
Tanulóink tavaszi színházi előadása
Tavaszi papírgyűjtés
Olimpia (2008) négyévente
Pünkösdi kórustalálkozó
Sugárnap
Ballagás
Évzáró
Különösen kiemelt a tartósan kiváló
eredményeket
felmutató
tanulók
megbecsülése. Számukra hoztuk létre az
„ezüstkönyvet” (4. o. végén) és az
„aranykönyvet” (8. o. végén). (Az
aranykönyvbe és az ezüstkönyvbe azoknak
a tanulóknak a képe, neve, és jellemzése
kerülhet be, akik mind a 4, illetve mind a 8
Záróünnepély „2008 perc az Olimpiáért”
év folyamán a bizonyítványukba csak jeles
vagy kitűnő értékelést kaptak minden
tantárgyból, továbbá magatartásból és
szorgalomból is.) Természetesen nemcsak
a kimagasló képességű gyermekeket
próbáljuk a minél jobb tanulásra sarkallni,
emlékezetessé, ösztönzővé tesszük a
szorgalmas tanítványaink számára az
egész éves kitartást, a 100 ötös
versenyünkkel, s a szorgalmi motivációs,
illetve nevelő célzatú tanulmányi,
tisztasági, és dekorációs versenyekkel.









Emeltszintű informatikaoktatás
1993/1994 tanév óta folyik iskolánkban az
Ballagás
emeltszintű
informatikaoktatás.
Az
informatikaterem fejlesztésével arányosan nőtt az érdeklődés, mára sokkal nagyobb a
jelentkezés,
mint
ahány
gyermek
bekerülhet a tagozatra.
Az
informatikaoktatás
nemcsak
a
számítástechnika
tanítását
jelenti
iskolánkban, ide minden beletartozik, ami
információ. Így a gyerekeknél megjelenik
a média és a színház ugyanúgy, mint a
könyvtárhasználat.
Végzős tagozatos tanulóink gyakorlatilag
mindnyájan ECDL Start vizsgával zárják
tanulmányaikat 8. osztály végére.
Sikert
jelentenek
a
középiskolás
Informatikaóra az alsó tagozaton
felvételikhez
kapcsolódó
szaktárgyi
versenyek eredményei is, mely szerint több
tanulónkat részesítettek előzetes felvételben a verseny után (Pataki; Neumann
szakközépiskolák).
Jurecz Emil
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Elsőtől ötödik osztály első félévéig Comenius Logo-t tanítunk. Ebben a gyermekek
megtanulják az algoritmusokat, s e program segítségével hozzuk a számítógépet – mint
munkavégző eszközt – a gyermekek közelébe. Ötödik osztály második félévétől a
tananyagunkat a NAT és az ECDL vizsga követelményei határozzák meg.
Orientációs angoloktatás
A kiemelt idegennyelv-oktatás – a szülői igényeknek való megfelelés szándékával – eddig is
az iskola fő feladatai között szerepelt.
Tanulóink – szülői igényre – első
osztálytól tanulhatnak angolt szakköri
formában.
Az orientációs angol foglalkozásokra
harmadik osztálytól nyílik lehetőség heti 2
órában.
A
tanulás
elsősorban
beszédközpontú. A cél a nyelv – mint
kommunikációs eszköz – alkalmazásának
gyakorlása.
Az orientációs csoportok jelentősége
abban áll, hogy a tanórák keretein belül a
negyedik osztályban belépő heti 2,5 órás
Tanulóink tanulmányi kiránduláson, Angliában
angol tantárgy heti + 2 órával kiegészül,
így az itt tanuló gyerekek összesen heti öt órában tanulják a nyelvet. A végső célunk, hogy
nyolcadik osztályos korukra a diákok, sikeres Pitman-nyelvvizsgát tegyenek. Ebben a
tanévben kezdődnek a próbavizsgák, s a sikeres próbák után indulhat a nyelvvizsga.

Ellenőrzés, értékelés
A tanulói munka mérés-értékelése
A tanulói munka értékelése a PP-ben és az IMIP-ben közösen megfogalmazott szabályok
szerint történik. Ezek a szabályok már évek óta részletesen kidolgozottak, és most is bevált
ellenőrzést-értékelést nyújtanak.
Élve a törvényi lehetőséggel, visszaállítottuk az osztályozással történő értékelést.
Az ellenőrzés során a szóbeliség és írásbeliség 50-50%-os arányának elérése elvárt minden
tantárgynál. Az arányok módosítása a
tanulási problémás gyermekeknél a
szakértői vélemény alapján lehetséges.
Kiemelt szerepe van az értékelésben a
folyamatos szóbeli ellenőrzésnek és
értékelésnek.
A pedagógusok munkájának
ellenőrzése, értékelése
Általánosan
A belső ellenőrzésnek legfontosabb
feladata az iskolában folyó pedagógiai
tevékenység hatékonyságának mérése, a
tapasztalatok visszacsatolása. Az ellenőrzés
Az óralátogatások tapasztalatai meghatározók az
az éves munkaterv részét képező belső
ellenőrzésben és az értékelésben
ellenőrzési terv alapján folyik.
Szakmai ellenőrzés és értékelés
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A tanév elején a pedagógus tanévre szóló, osztályokra lebontott tanmenetet készít, ez a
dokumentum a tanórákon végzett munka értékelésének kiindulási pontja.
 Az ellenőrzés formái:
o Tanulói teljesítmények és eredményességek mérése
o Óralátogatások tapasztalatai
o Füzetvezetés ellenőrzése
o Kerületi, fővárosi és országos mérések eredményessége
o Tanórán kívüli tevékenység folyamatos figyelemmel kísérése
o Bemutató órák tapasztalatai
o Fejlesztés, tehetséggondozás eredményessége
 Minden óralátogatást a látogatást végzők és a tanító pedagógus részvételével – előre
egyeztetett időben – értékelés követ.
 Félévkor és év végén a pedagógus, tanévi munkájáról, pedagógiai céljairól,
eredményeiről, tapasztalataira épülő további terveiről írásos beszámolót készít.
 Az iskolavezetéssel (helyettesek, munkaközösség-vezetők) folyamatosan figyelemmel
kísérem az iskolában folyó tanórán kívüli munkát, az óralátogatások rendjével azonos
módon.
A pedagógusok munkáját értékelési szempontsor alapján ellenőrzöm az iskolavezetés
tagjaival. E szempontsor magában foglalja a munkafegyelmi, módszertani, etikai elvárásokat,
a tanár-tanár, tanár diák, a tanár-szülő kapcsolat minőségi és etikai követelményeit,
középvetőknek ez még kiegészül a felelős vezetői magatartás követelményeivel.
Ellenőrzési rendszerünknek csak egy része maga az ellenőrzés, legalább ilyen fontos a
folyamatos visszacsatolás is. Ezek az óralátogatások, bemutató órák utáni megbeszélésen,
munkaközösségi megbeszélésen, vezetői megbeszélésen, vagy a féléves, évzáró értekezleten
történik, de rendkívüli esetben soron kívül is előfordult.


A pedagógusok munkájának értékelési szempontsora:








Munkafegyelem
Módszertani kultúra
Elhivatottság
Szakmai színvonal, felkészültség, önképzés
A pedagógiai programban megfogalmazottak következetes megtartása
Megfelelés a pedagógiai etika elvárásainak
Kapcsolattartás
o Tanár – diák kapcsolat minősége
o Tanár – szülő kapcsolat minősége
o Munkatársi kapcsolat minősége
o Konfliktuskezelés
 A tanítványok ismerete
 Ellenőrző, értékelő munka
 Tanórán kívüli tevékenység
 Adminisztráció
 Osztályfőnöki feladatok végrehajtásának minősége (osztályfőnökök esetében)
 Felelős vezetői magatartás (vezetők esetében)
 Eredményes felkészítés tanulmányi versenyekre, tehetséggondozás
 Pedagógiai hozzáadott-értékeredmények (mérési eredmények)
 Pozitív gondolkodás érvényesülése
A fentieken kívül még munkafegyelmi ellenőrzés is folyik, így az ellenőrzés kiterjed
pedagógusok munkavégzésének idejére, pontosságára, körülményeire, adminisztratív
munkájára.
Jurecz Emil
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Az ellenőrzés tapasztalatairól a nevelőtestület, a féléves és az év végi beszámolóban kap
tájékoztatást.

A pedagógiai munkát segítők tevékenységének rendszerszerű
ellenőrzése és értékelése
A pedagógiai munkát segítők ellenőrzése és értékelése szintén az IMIP-ben lefektetett
szabályok szerint történik. Az ellenőrzést mindig azzal a helyettes kollegámmal végzem,
akinek az illetékességi körébe tartozik a vizsgált terület.
Az ellenőrzést szintén megbeszélés követi, s a tapasztalatokról a féléves illetve az év végi
beszámolóban adok tájékoztatást.

Az óralátogatásokat, a bemutató órákat mindig megbeszélés követi
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Összefoglalva:
Az elmúlt időszak nagy kihívásokat állított a kerület iskolái elé. A gyermeklétszám
hullámzása, az iskolák egymással szembeni kihívásai, az állandóan csökkenő költségvetési
források próbára tették az intézmények pedagógusainak, alkalmazottjainak tűrőképességét.
Ugyanakkor a negatív hatások fokozták testületünk tagjainak kreativitását, állhatatosságát, és
innovációs nyitottságát.
A Sugár Suli nevelőtestületében óriásit fejlődött a szervezeti kultúra. A korábbi vezetői
programomban megjelölt stratégiai célok megvalósultak, a célokat a nevelőtestület tagjai
komolyan vették, a megvalósulásért és az eredményekért igen sokat tettek.
A stratégiai célok úgy teljesültek, hogy mellette cseppet sem csökkent az iskola alapvető
céljainak (pl.: gyermek-központú, jó nevelés-oktatás, szoros szülői együttműködés, alapos
felkészítés a továbbtanulásra) való megfelelés.
Korábbi vezetői programomban az alábbi célokat tűztem ki:








Differenciált tanulás növelése
Hasznos szabadidős és tanórán kívüli tevékenység kialakítása
Nyitottság és önfejlesztés az alkalmazottaknál
A szervezeti kultúra fejlesztése
Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása
Intézményi szintű értékelési rendszer működtetése
A Kiemelten kezelt tantárgyak (matematika, magyar, informatika és az idegen
nyelvek) tanításának fejlesztése
 Gyermeki jogok érvényesülése
A fenti célok teljesültek az eltelt időszakban:
A nevelőtestületben általánossá vált a tanórai differenciálás, a nem szakrendszerű órák
bevezetése után a gyakorlatorientált kooperatív tanulástechnikákkal együtt. Szinte nincs olyan
óra, amelyen ne alkalmaznák az iskola pedagógusai ezeket a módszereket. Az iskola
pedagógusai által kifejlesztett egyedi projektek (Honvédelmi- katasztrófavédelmi nap, 2008
perc az Olimpiáért, Tejprojekt, Farsang, Diákönkormányzati-választás, Fordított nap stb.)
országos szaklapokban is bemutatásra kerültek.
A szabadidő-szervezésben a fenti programokon túl rendszeressé váltak gyermekeink színházi
előadásai, a vendégszereplés, de rendszeressé vált a tanulókkal a színház- és múzeumlátogatás
is.
Nagyon sokat fejlődött a nyitottság az új módszerek irányában és a szervezeti kultúra is. Ma
már elmondható, hogy a rendszeresen tartott bemutatók óriási kihívást jelentenek a testület
minden tagja számára. Ez abban is megnyilvánul, hogy a jobbnál jobb bemutatóórákon, igen
színvonalas, egymást építő bírálatok és értékelések hangzanak el, szinte kivétel nélkül minden
kollégánk szájából. A kollégák toleránsak, segítőkészek egymással, a nevelőtestület egyre
egységesebb a célok elérése érdekében.
Az oktatás tárgyi eszközeiben is jelentős előrelépés történt. Bár nem állt az iskolák
rendelkezésére a korábbi ciklusban előírt fejlesztési normatíva, a fentebb leírt összefoglalóban
részleteztem, milyen erőforrások feltárásával sikerült az előrelépés. A kémia szaktanterem
ideiglenes megoldásán túl a legjelentősebb az interaktív táblák beszerzése, mert az interaktív
szakanyagok sokkal olcsóbb és változatosabb prezentációt biztosítanak, mint a hagyományos
eszközök, még akkor is, ha a valós tárgyakat nem helyettesítheti véglegesen a virtuális
bemutató.
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Az intézményszintű értékelési rendszerünket kiépítettük, az iskola minőségi köre
rendszeresen elemzi és visszacsatolja az eredményeket, mindenki végez önértékelést, és az
iskola vezetése is rendszeresen értékeli a kollégák munkáját. Az értékelési rendszerhez
szervesen hozzátartozik, hogy a munkaközösségek feldolgozzák, és visszacsatolják a
méréseredményeket, folyamatosan értékeljük a tervezőmunkát, a munkaterv végrehajtását
(havonta), továbbá rendszeres az óralátogatás, a füzet- és okmányellenőrzés is. Az összesítő
tájékoztatás a féléves és az évzáró értekezleteken történik.
Továbbra is kiemelt iskolánkban a matematika, a magyar, az angol és az informatika tanítása.
Az idei év költségvetési megvonásai nem jelentik a támogatás teljes megszűnését, mert
kollégáink a finanszírozás elmaradásának ellenére is vállalták, hogy a tehetséggondozást
fenntartják.
A jól működő diák-pedagógus illetve a szülő-pedagógus kapcsolata garancia a tanulói jogok
biztosítására. A tanulók előre értesülnek az iskola programjairól, a dolgozatok témájáról és
időpontjáról. A tanáriban, nyomtatványos formában folyamatos egyeztetéssel írják ki a
dolgozatok időpontját. A diákönkormányzat havi rendszerességgel megbeszélést tart, a
diákönkormányzat segítő tanára pedig az iskolavezetés tagja.
Ami további fejlesztésre szorul, az a tanórai szemléltetés, és az egyénre szabott
tehetséggondozás. Fontos az IKT ismeretek bővítése, a digitális taneszközök használatának
általánossá tétele. Fontos a nevelőtestületi egység további erősítése. Az egymásra figyelő,
egymást segítő munka, az egymás eredményeinek elismerése, mind-mind meghatározó az
eredményességben. Ez a következő időszak kiemelt feladatai közé fog tartozni.

Az iskola nevelőtestülete 2007-ben
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VEZETŐI PROGRAM
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Vezetői elvek és értékek kifejtése, vezetői elképzelések
A kor kihívásai folyamatos megújulást követelnek az iskolák munkájában.
Éppen ezért, az iskola számára is alapvető igény, hogy szakmai munkáját
folyamatosan újítsa, korszerűsítse. Mindezt úgy, hogy egy iskola célja nem lehet
más, mint a gyermekek számára alapfeltételként megjelenő állandóság, stabilitás
és biztonság megteremtése, valamint átadni, közvetíteni azokat a kulturális,
tudományos értékeket, amelyeket az adott társadalom elvár.
A mai igények is egyensúlyt
követelnek a nevelésben és az
oktatásban. Miközben a nevelő-oktató
munkában egyszerre kell megoldani
az egységest a differenciálttal, a
csoportfejlesztést
az
egyéni
bánásmóddal, a közösségi nevelést a
családi neveléssel, az általánost a
sajátossal.

Pedagógus

Gyermek

Szülő

Éppen ezért akkor lehet jó és
eredményes egy iskola vezetése, az
intézmény munkája akkor lehet hatékony, ha megteremti a nevelő-oktató
munka folyamatában résztvevő hármas csoport egységét.
Rákoscsaba közössége mindig magas igényeket támasztott az iskolával
szemben. E magas igények mellett kiemelkedő az együttműködési hajlandósága
is, ezért a fenti egyensúly megvalósításához megfelelők az adottságok.
Az iskola nevelőtestületének tagjai mindig nyitottak voltak a környezet iránti
elvárások felé. Az itt dolgozó pedagógusokra jellemző az innovatív, a kreatív
hozzáállás a feladatokhoz, a partnerközpontúság, a szakmai közösség igénye és
a tanulók iránti elkötelezettség.
Az iskola tanulói jellemzően olyan családok gyermekei, akiknél fontos a
kultúra hatékony átadása, fontosak a helyi tradíciók és fontos az igényes
nevelés. A tanulók zöménél ezért nem csak a családban, hanem az iskolában is
fontos a megfelelés, elfogadják az iskola által támasztott feltételeket, igényeket,
s a tradíciók folytonosságának az is alapot ad, hogy sok gyermek szülei,
nagyszülei szintén az iskola tanulói voltak valamikor.
Ezért folyamatosan arra kell törekednünk, hogy a gyermekekben,
fejlesszük és megőrizzük a tudás és az erkölcsi alapértékek iránti igényt, és azt a
tanulás iránti vágyat, amely indíttatással az óvodából az iskolába érkeznek.
A 2006. évi vezetői pályázatomban kifejtettem a jól működő, minőségi iskola
szükségletpiramisát, amelynek minél tökéletesebb megvalósítása meghatározza
az iskolában folyó pedagógiai munka minőségét. Az elmúlt 5 éves időszakban
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tudatosan törekedtem arra, hogy a piramis szükségletszintjeit minél alaposabban
megvalósítsuk.
A jól működő, minőségi iskola „szükségletpiramisa”:

Természetesen, a megvalósítás nem megy egyszerre, sőt az egyes szintek sem
feltétlenül egymást követően valósulnak meg. Amíg iskolánkban a legfelsőbb
szint, a közös együttműködés már jelentős eredményeket mutathat fel, addig a
minőségi környezet és infrastruktúra területén sok az olyan hiányosság, amit az
iskola nem tud önerőből megoldani. Amit lehetett, a termek festésével, a
dekorációval, a berendezési tárgyak megóvásával, azt az elmúlt 5 évben
megtette, s továbbra is folyamatosan megteszi az iskola pedagógus közössége.
A megvalósítás garanciája:
 Az iskolavezetés tagjai azonosulnak a minőségi iskola minden szintjének
igényével, a törekvés megvalósításában egységesek
 A nevelőtestület tagjainak jelentős része ebben a szellemben dolgozik
 Az iskola alapdokumentumait ebben a szellemben alkottuk meg
 Az éves munkatervek és belső ellenőrzési tervek is erre épülnek

Vezetői stratégia és célkitűzések
A nevelőtestület által kidolgozott és elfogadott pedagógiai program, továbbá
annak végrehajtását szabályozó és ellenőrző minőségirányítási program
tartalmazza azokat a törekvéseket és célokat, amelyeket elvár az intézménytől a
Nemzeti Alaptanterv illetve az iskola környezete. Vezetői célkitűzéseim ezekre
épülnek.
A rögzített célok és stratégiák fenntartása, az annak megfelelő mindennapos
gyakorlat a feladatvégzés területén a biztosíték az iskola keresettségére,
elismerésére.
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A célok és a stratégiai törekvések magas szintű végrehajtásában mindig is
elkötelezett volt az iskola vezetése. E megjelölt célok jelentős része olyan,
folyamatosan fennálló feladat, amelynek eléréséhez folyamatos fejlesztésre kell
törekednünk.
Közülük különösen aktuálisak az alábbiak, amelyek intenzív fejlesztésért fogok
a következő ötéves vezetői időszakban törekedni:
 A háromszintű differenciált foglalkoztatás, kooperatív technikák
 IKT eszközök általános használata
 Informatika tagozat fejlesztése
 Drámapedagógia, színház
 Angol nyelv tanítása és az angol orientáció fejlesztése
 Könyvtár fejlesztése
 Vonzó szabadidős tanórán kívüli programok
 A hármas nevelési egység fejlesztése, internetes kapcsolattartás
 Épület és környezete karbantartás, felújítás
Cél:

A háromszintű differenciált foglalkoztatás, kooperatív
technikák
Feladatok:
 háromszintű tervezés – a normál, a felzárkóztató, és a
tehetséggondozó feladatok összhangja – általánossá tétele
 egyéni, személyre szabott felzárkóztató- és
tehetségfejlesztés növelése a nevelőtestületnél
 módszerek változatos alkalmazása (kooperatív technikák) a
tanórákon
 módszertani továbbképzések szervezése
 megjelenés az éves tervezésben
Indikátorok
 a tanórák hány százalékában folyik ilyen szintű
differenciált oktatás
 a pedagógusok hány százaléka alkalmaz a céloknak
megfelelő differenciáló módszereket
 a tanulók hány százalékának van egyéni fejlesztési terve a
tehetséges tanulók körében is
 az egyéni fejlesztési tervvel tanulók kompetenciái hogyan
alakulnak többi társaikhoz képest.
Sikerkritériumok ☺ a tanórákon átlagosan legalább 25%-ban háromszintű
differenciált oktatás folyik
☺ a pedagógusok 100%-a tud differenciáló módszereket és
kooperatív technikákat alkalmazni
 A korábbi ciklusban általánossá vált a személyre szabott oktatás a
tanórákon. Az új, a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatásának
kiemelése és még sok fejlesztést igényel.
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 Különösen fontos, hogy mind a tanórán, mind a házi feladatok
kijelölésénél, ellenőrzésénél figyelembe vegyük a fejlesztési feladatokat
minden tanulónál.
 A fejlesztés elősegítésére:
o Tanórai és tanórán kívüli szaktárgyi diákelőadások technikai feltételeit
o Hiteles minták bemutatását
o Hospitálások fejlesztését
o Belső munkaközösségi műhelymunka fejlesztését
o Továbbképzések, szakmai fórumok látogatását
o Pályázatok felkutatását, írását
o Az informatikai lehetőségek kihasználását
fogom támogatni.
Cél:
IKT eszközök általános használata
Feladatok:
 az eszközhasználat tárgyi, személyi feltételeinek
biztosítása
 a tananyaghoz illeszkedő digitális szoftverek beszerzése
 megfelelő, minden pedagógus számára elérhető szerver és
hálózat kiépítése
 a tantermekből elérhető internet
 internetes oktatási felületek (Tanár blog, Szer-tár
természettudományos-technikai ismeretterjesztő blog,
könyvtáros tanár blog, egyszervolt, történelem blog, stb.)
alkalmazása a tanórákon
 interaktív anyagok folyamatos frissítése és beszerzése
 tevékenységek, programok számának, kínálatának
növelése
 az alkalmazók számának növelése
 a gyermekek bevonása az alkalmazásba
Indikátorok:
 digitális eszközök biztosítása minél több tanteremben
 minden osztályteremből elérhető hálózat
 megfelelő kapacitású és sebességű szerver
Sikerkritériumok: ☺ megfelelő képzettségű pedagógusok száma
☺ általánosan a tanórákon legalább 25%-ban alkalmaznak
digitális taneszközöket
☺ a tanulók érdeklődésének megfelelő délutáni
foglalkozások számának növekedése
 Iskolánkban 1993 óta folyik emeltszintű informatikai képzés, többek
között ezért is fontos, hogy a tanórákon is minél nagyobb százalékban
alkalmazzuk az IKT eszközöket.
 Az eszközök alkalmazásával is mintát mutatunk arra, hogy az
informatikai ismeretek nem csak a játéknak, hanem elsősorban a
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tanulásnak, a művelődésnek, és az önálló ismeretszerzésnek kell, hogy
legyen az eszköze.
 A fejlesztés elősegítésére:
o Kreatív ötletek magvalósítását a tanórán
o Külső – belső továbbképzések szervezését
o Az eszközök tanórai alkalmazásának bővítését
o A tanórai alkalmazással kapcsolatos bemutatóórák szervezését
o Az iskolai könyvtár IKT felszerelését
fogom támogatni.
Cél:
Informatika tagozat fejlesztése
Feladatok:
 teljes osztály képzésére alkalmas informatikaterem
kiépítése
 tanulói információs csatornák létrehozása és üzemeltetése
 egyéni tanulási informatikai eszközök fejlesztése
Indikátorok:
 teljes osztály számára felszerelt eszközpark
 informatikai eszközök alkalmazása az egyéni tanulásban
Sikerkritériumok: ☺ megfelelő számú tantermi számítógép
☺ internet általános alkalmazása a tanulásban
 Az informatika oktatása az elmúlt időszakban óriási fejlődésen ment
keresztül az iskolánkban. Tagozatos tanulóink ECDL start vizsgát tesznek
 A továbblépés iránya, a megszerzett ismeretek alkalmazása a tanulásban,
a tanórákon; pl.: tanórai felelet digitális tábla, prezentáció alkalmazásával,
házi-, szorgalmi-, tehetséggondozó feladatokhoz pedagógus-diák e-mail
kapcsolat, web felület, online oktatási technikák alkalmazása stb.
 Az igények, s a tanulók számának intenzív növekedése, valamint az iskola
pedagógiai elveinek megtartása (nem válogatjuk szét a tanulókat
tagozatos elit és általános osztályokra) egyre nehezebb feladatot jelent az
egyenletes terhelést és időbeosztást biztosító órarend összeállításában. E
problémák megoldásához fontos lenne olyan géppark létrehozása, amely
képes egyszerre egy teljes osztály fogadni.
 A fejlesztés elősegítésére:
o A technikai eszközök célszerűbb, tudatosabb fejlesztését
o Az eszközök minden tanuló és pedagógus számára hozzáférhetővé
tételét
o Az eszközök tanórai alkalmazásának bővítését
o A tanórai alkalmazáshoz továbbképzés szervezését
o A termek, eszközök cseréjére, modernizálására pályázatok
felkutatását, írását
fogom támogatni.
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Cél:
Feladatok:

Drámapedagógia, színház
 a színpadtechnika fejlesztésének befejezése
 a színpadtechnika biztonságos, végleges helyre történő
telepítése
 a díszletek tárolásának megoldása
 a díszletkészítés, és a színdarabok tanórai beépítése,
alkalmazása
 a kötelező- és ajánlott irodalom színpadi feldolgozásának
alkalmazása
Indikátorok:
 évfolyam szintű feldolgozások, szereplések szervezése
 a színpadtechnika végleges telepítése
 tanórai feldolgozás kapcsolása az előadásokhoz
 a drámapedagógia markánsabb megjelenítése a
tervezésben és a végrehajtásban
Sikerkritériumok: ☺ az előadások rendszerének kialakítása
☺ a tanulók évfolyamszintű bevonása az előadásokba
☺ a mobilszínpad gyors telepítésének és lebontásának
megoldása
 A tanulói színházi előadások szervezésének hagyománya több mint 60
évre tekint vissza iskolánkban
 A diákszínház lehetőségei jelentősen bővültek 2005-óta a mobilszínpad
elkészítésével
 Fontos, hogy a gyermekek beleélését a szerepekbe minél tökéletesebb
technikával biztosítsuk. A szereplés élménye két területen is fontos a
tanulók számára
o A nagyszámú nézőközönség előtti megjelenés és önkifejezés
szemléletformáló, segíti a magabiztos fellépést és a határozott kiállást,
az önkifejezést akár tömeg előtt is
o Az előadás folyamán a szerepek, a jelenetek, a beleélő és az empatikus
képesség fejlesztését segítik
 A színházi előadások repertoárjába beillesztett kötelező- vagy ajánlott
irodalom segíti a célzott olvasáskompetencia továbbá a fantáziafejlesztést,
mert az előadás motiválja az olvasottak feldolgozását.
 A fejlesztés elősegítésére:
o A színpadtechnikai célszerűbb, használhatóbb fejlesztését
o Minél több jelmez, díszlet tanulók általi készítését
o Az előadás lehetőségét minél szélesebb tanulói körben
o Az előadásra kiválasztott színdarabok esetében a tanulók számára
mély erkölcsi mondanivalót, továbbá a kötelező és ajánlott irodalom
anyagának feldolgozását tartalmazó előadások megtartását
fogom támogatni.
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Cél:
Feladatok:

Angol nyelv tanítása és az angol orientáció fejlesztése
 az eszközhasználat tárgyi feltételeinek fejlesztése
 a nyelvhasználat napi gyakorlatának biztosítása
 a nyelvvizsgák szervezése a tehetséges tanulók számára
Indikátorok:
 digitális eszközök alkalmazása a tanításban
 részvétel pedagógus továbbképzésen a digitális eszközök
alkalmazásához
 az orientációs angol foglalkozások évfolyamonkénti,
felmenő rendszerű kiépítése
 tanulmányutak szervezése
Sikerkritériumok: ☺ megfelelő módszertani és eszközhasználati
továbbképzések
☺ társintézményekkel kialakított levelező kapcsolatok
☺ évfolyamonkénti orientációs foglalkozások a tehetséges
tanulók számára
 A jó és sikeres idegennyelv-képzés iránti igény egyre nagyobb a
társadalom és a szülők körében.
 Az idegen nyelv elsajátításához jól használható, a tanulók által könnyen
elsajátítható digitális segédeszközök kaphatók, amelyek intenzíven
hozzájárulnak a tanítás hatékonyságához
 A változatos, hatékony módszerek megkereséséhez, az eszközök
használatához megfelelő továbbképzésre van szükség
 A fejlesztés elősegítésére:
o Az idegennyelv-oktatásban a tehetséggondozást és a felzárkóztatást
o Változatos tanítás-tanulási módszerek alkalmazását
o Új, korszerű AV. és digitális eszközök beszerzését és alkalmazását
fogom támogatni.
Cél:
Könyvtár fejlesztése
Feladatok:
 a könyvtári állomány folyamatos fejlesztése
 AV és digitális könyvtár kialakítása
 a könyvtári nyilvántartás elektronikus feldolgozása
Indikátorok:
 AV és digitális eszköztár kialakítása
 az elektronikus nyilvántartás hardver és szoftverháttér
biztosítása
Sikerkritériumok: ☺ a könyvek nyilvántartásának naprakészsége
☺ a tanulói kölcsönzés növekedése, az olvasóvá nevelés
megvalósulása
 A könyvtárhasználat minden tantárgyhoz fontos, a tanulói önálló
felkészülést segíti. A tantárgyi igényeken, a tanulói kutatómunkán kívül
egyben az informatika tananyaga is
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 A tanulói könyvtárhasználat növekedése azon is múlik, hogy a
könyvtárban milyen gyors az információáramlás
 Az áttekinthető, gyors elektronikus nyilvántartás a pedagógusok munkáját
is segíti, a segédeszközök keresése jóval kevesebb időt vesz igénybe egy
korszerű eszköz segítségével
 A fejlesztés elősegítésére:
o A könyvtári állomány teljes elektronikus feldolgozását
o A korszerű elektronikus eszközök beszerzését
o A tanulók tananyaghoz kapcsolódó rendszeres könyvtárhasználatát
o A magyar és az egyetemes irodalom értékeinek beszerzését,
megóvását
fogom támogatni.
Cél:
Vonzó szabadidős tanórán kívüli programok (DÖK)
Feladatok:
 érdekes, a tanulókat érdeklő szabadidős programok
biztosítása, különösen sport és a kulturális területen
 a szabadidős programok bevonása a környezettel, az
iskolahasználókkal
kapcsolatos
folyamatos
együttműködésbe
 nevelési célokat is szolgáló szabadidős programok
szervezése
 klub-napközis rendszer kialakítása
Indikátorok:
 AV és digitális eszköztár kialakítása
 az elektronikus nyilvántartás hardver és szoftverháttér
biztosítása
Sikerkritériumok: ☺ a programokba bevont tanulók száma legalább 25%-kal
emelkedik
☺ a programokba bevont szülők száma legalább 25%-kal
emelkedik
 A gyermekek számára a legfontosabbat, a közösségi nevelést segítik a
vonzó szabadidős programok
 Az érdekes, mindenki által igényelt programok elősegítik a pozitív
kapcsolatépítést gyermek, szülő, pedagógus között.
 A fejlesztés elősegítésére:
o Az iskolai ünnepélyek nyilvános rendezését
o A tájékoztató programok szervezését
o A kulturális- és sport rendezvények szervezését
o Iskolai és nemzeti hagyományőrző programok szervezését
o A napközis csoportközi foglalkozások fejlesztését, a klubnapközi
kialakítását
o A szabadidő igényes és tartalmas eltöltésére irányuló törekvéseket
fogom támogatni.
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Cél:

A hármas nevelési egység fejlesztése, internetes
kapcsolattartás
Feladatok:
 webes felület létrehozása, tantárgyi, tanulmányi
segédanyagok felhelyezéséhez, a tanulmányokkal,
neveléssel kapcsolatos tanulói, szülői kommunikációhoz
Indikátorok:
 tantárgyanként alkalmazott webes felület
 osztályonként alkalmazott webes felület
Sikerkritériumok: ☺ folyamatosan növekszik a webes felületet használó
o pedagógusok
o szülők
o diákok száma
 A szülők közösségében egyre nő azoknak a száma, akik a napi
gyakorlatban használják az informatikai eszközöket
 Az internetes kapcsolat alkalmazása a szülők és a pedagógusok között
kézenfekvő és praktikus, lehetővé teszi a napi kapcsolattartást
 A tantárgyi anyagok közzététele, a gyakorlatok, dolgozatok anyagának
ismertetése közvetlenül és gyorsan megoldható az internet segítségével
 A diákok számára játéknak minősül, ha az interneten keresztül kapnak
feladatokat, így a motivációjuk gyökeresen más a házi feladatok
megoldásában, mint a hagyományos esetben
 A fejlesztés elősegítésére:
o A feladatok és a felmérések anyagának közzétételében az internet
alkalmazását
o A szülőkkel a kapcsolattartás napi rendszerességét biztosító e-mail
alkalmazását
o Az e-napló bevezetését
fogom támogatni.
Cél:
Épület és környezete karbantartás, felújítás
Feladatok:
 a tantermek interaktív táblával történő felszerelésének
befejezése
 az iskolaudvar átépítése folyamán az aszfaltburkolat
térköves burkolatra történő cseréje
 a tanulók számára játszóudvar létesítése, a gazdasági
bejárat leválasztása
 a hiányzó szak- és közösségi termek megoldása
 az udvar parkosítása
 a bejárat előtti terület parkosítása
 az iskola bővítése EU-s pályázat segítségével
Indikátorok:
 szétválasztott gazdasági udvar és tanulói játszótér
 átépített, parkosított területek
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 részvétel EU-s pályázaton
Sikerkritériumok: ☺ beküldött pályázati anyag
☺ parkosított udvar
☺ a szaktantermi hiányok, a szükségtantermek megszűnése
 Az iskola udvara régi, elavult, burkolata töredezett aszfalt, az udvar
árnyékmentes, hiányzik a parkosítás, esztétikátlan a környezet
 Az iskola épületéből több szaktanterem hiányzik, megoldásuk ideiglenes
 Nincs ebédlő, aula, és két szükségtanteremben folyik a tanítás
 A fejlesztés elősegítésére:
o További interaktív táblák beszerzését illetve készítését
o Az udvar szépítését, fásítását, parkosítását
o A szükségtantermek kiváltását
o Az épület bővítésének tervét, EU-s pályázaton való indítását
fogom támogatni.

Ami megőrzendő az eddigi eredményekből:
Az eddig elért eredmények további fenntartása a fentiek alapján folyamatos és
átgondolt munkát igényel. Az iskola erősségeit mindenképpen a továbbiakban is
meg kell őrizni:
 A Sugár Suli egyik erőssége az együttműködés a nevelésben, az
együttműködés hármas egységének fenntartása, az iskola családiassága, a
gyermekekre az egyéni odafigyelés, az a szellem, amit alapelveinkben
megfogalmaztunk. Ennek egyik alapja, az iskola mérete. Így megvalósítható
az egyéni odafigyelés és –törődés (tehetséggondozás, fejlesztés, egyéni
differenciálás), minden tanulónkat személyesen ismerünk. A másik alapja a
szoros együttműködés a szülőkkel. Így átláthatók és egyeztethetők a
családban és az iskolában felmerülő nevelési problémák, s megoldásuk
közös erővel hatékonyabb
 Fontos megőrizni továbbra is az egyéni arculatunkat, az emelt szintű
informatika és az orientációs angol képzésformáját, a képzésben a személyre
szabott terhelést, a kiemelt tantárgyak, a matematika, a magyar sikerességét,
az alapozó képzés alaposságát, a tehetséggondozás eredményességét
 Fontos továbbá az iskola hagyományőrzése, amelyben mind a helyi
hagyományok, mind a nemzeti hagyományápolás előtérbe kerülése
megőrzendő
 Rendezvényeink közül kiemelkedik a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
Helyesírási Verseny fővárosi fordulója, a Karácsonyi és a Húsvéti
ünnepkörök, a Honvédelmi-katasztrófavédelmi nap, a Pünkösdi
Kórustalálkozó, a Sugárnap. Fontos továbbá az iskolai (évnyitó, ballagás,
évzáró), valamint a társadalmi ünnepek nyilvánossága, amelyek a rendezés
minőségével érték el tekintélyüket, ezért törekedni kell rendezvényeink
magas színvonalának megtartására
Jurecz Emil
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Amin változtatni szükséges:
A fent bemutatott minőségi iskola szükségletpiramisának első három szintjét
már megvalósítottuk, az 4-5. szint megvalósításán a szülői munkaközösséggel
folyamatosan dolgozunk. A 4.
szint fejlesztéséért is sokat
tettünk (átgondolt, tervszerű
karbantartás, szülői támogatások
stb.), de ennek megvalósítása
nem csak rajtunk, hanem az
önkormányzat lehetőségein is
múlik. Ezért ehhez segítséget
kérünk.
Iskolánk
infrastruktúrája
fejlesztésre szorul. Nemcsak a
régi
épülettel
kapcsolatban
merülnek
fel
funkcionális
Az átépítés terve szerint az iskola ilyen lenne bővítés után
hiányok, hanem az iskolaépület
átalakításával össze lehetne vonni a tagolt intézményt az Anna utcai épület
kiváltásával, az EU-s pályázatra készített terv megvalósításával.
A fejlesztés szükségszerűségét eddig minden szakértői vizsgálat véleménye
alátámasztotta. A legutóbbi, (OKTADOR Szakértői Iroda szakvéleménye 2005.
november, 10. o. IX. Egyéb észrevételek, megjegyzések – c. fejezete) így foglalta
össze:
„2. Javaslat a fenntartó számára
 A korábban megtervezett iskolabővítést újra kellene ütemezni. Indokolt
kiváltani a szükségtermet az Anna utcai épületben és bővíteni a központi
épület fogadóterét.”
Bár 2007-ben sikertelen volt az EU-s pályázat, ám a kész tervet, a továbbiakban
ismét pályáztatni kellene.

Az „új”, amit megvalósítani érdemes: sikerkritériumok
kifejtésével
Cél:
Feladatok:

Jurecz Emil

Az informatika – mint eszköz – beépítése a nevelő-oktató
munka gyakorlatába, az ellenőrzésbe, a mérés-értékelésbe
 interaktív tanórák
 a gyermekek által alkalmazott médiaismeretek iskolai
szintű felhasználása a tehetséggondozásban (kutatás,
tananyag, újságszerkesztés, híradó-, reklámkészítés stb.)
 minden tanteremben beépített digitális tábla biztosítása a
tanítás rendelkezésére
 wifi hálózat kiépítése és alkalmazása
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a lehetőségek nevelőtestületi szintű ismertetése
 megfelelő továbbképzések támogatása (ECDL, EPICT,
stb.)
Indikátorok:
 minden tantermet érintő wifi hálózat
 minden tanteremben elérhető internetes kapcsolat, a
digitális tananyagbázis elérésére (Sulinova)
 minden tanteremből elérhető nagy kapacitású, kellően
gyors szerver, digitális tananyaggal
 e-napló
 digitális beléptető rendszer
Sikerkritériumok: ☺ minden tanár és tanuló által használható stabil hálózat
☺ a módszereket alkalmazó pedagógusok számának
növekedése
☺ az alkalmazásba bevont tanulók számának növekedése
Az alkalmazás és a pedagógusi kísérletek már folynak, a tanulók
eredményessége biztató (az ECDL start vizsgát tevők száma a tagozatos tanulók
90-100%-a). A továbbfejlesztés a tanulói igények ismeretében megállíthatatlan.
A digitális eszközök alkalmazása a tanórákon nemcsak az oktatás hatékonyságát
növeli meg, hanem a tanulói alkalmazás, hozzásegíti a gyermekeket későbbi
tanulmányaikban az informatika alkalmazására.
Továbbra is fontos, hogy nem kívánatos végletek ne jelenjenek meg. Az
informatika nem mindent helyettesítő eszköz, hanem egy a többi között, azok
közül azonban kiemelkedően fontossá vált.
 A fejlesztés elősegítésére:
o A módszer használatával és előnyének bemutatásával kapcsolatos
bemutatók szervezését
o Az igény szerinti továbbképzés támogatását
o Az eredmények folyamatos mérését és visszacsatolását
o A szükséges és reális igényekre épülő eszközfejlesztést
o A fejlesztéshez szükséges források közül a pályázatok felkutatását
fogom támogatni.


Lehetőségek:
A ma iskolájával szemben nemcsak elvárások vannak. Bár valóban nem könnyű
kezelni azt, ha folyamatosan kritikus szemmel követik az intézmény munkáját,
ugyanakkor a lehetőségek közé tartozik az is, hogy az elvárásokat,
követelményeket támasztó szülők jól motiválhatók gyermekeik érdekében. Az
együttműködési szándék eddig is jellemző volt a szülői közösségünkre, az
elkövetkező években ez továbbfejleszthető.
Nevelőtestületünk eddig is igényes volt munkájára, a folyamatos fejlesztésre, s
nyitott volt az innovációra. Példa rá az évenként rendszeresen szervezett
bemutatók, továbbképzések sokasága.
Jurecz Emil

43/51

Igazgatói pályázat 2011.

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

Az informatikai kihívásokkal is szembenéztek, a testület minden tagja elvégezte
az ECDL tanfolyamot.
A digitális eszközök alkalmazása ugyan szintén továbbképzéseket igényel, ám
alkalmazásuk jól motiválja a gyerekeket, s a lehetőségek felülmúlják az
eddigieket.
Az informatikai lehetőségek kiaknázása:
 kiváltja és pótolja az eszközhiányt, mert a szaktárgyi eszközökkel
bemutatható tananyag az informatikai eszközökkel is bemutatható, viszont
lényegesen kevesebbe kerülnek
 kiváltja és pótolja a szaktantermes oktatási rendszert, mert bármely
tanterem szaktantermi prezentációját biztosítja, ugyanakkor a pedagógiai
szempontból jóval előnyösebb osztálytermi rendszer megmaradhat, s nem
kell a diákoknak minden órára más tanterembe vándorolni
 segíti a pedagógust, mert segítségével korlátlan mennyiségű szakmai
anyaghoz hozzájuthat (Sulinova, képzési blogok stb.) az internet
segítségével
 segíti a nevelő-oktató munkát, mert jól motiválja a tanulókat az
együttműködésre
 segíti a tájékoztatást, mert a tanuló értékelése az e-napló segítségével
azonnal a szülő tudomására jut, akár megmutatja, akár nem mutatja meg
otthon az ellenőrzőt
A legfontosabb lehetőség a nevelőtestület nyitottsága, együttműködése. A
nevelő-oktató feladatok színvonalas elvégzése csapatmunkát igényel, minél
nagyobb az összefogás, annál hatékonyabb a munkavégzés, látványosabb az
eredmény. A Sugár Suli nevelőtestülete már korábban is bizonyította, mekkora
ereje van a jó együttműködésnek, a továbbiakban is hasonló eredményekre lehet
számítani.

Veszélyek:
 Fontos, hogy a nevelőtestület eddig tapasztalható nyitottsága, gyermekcentrikussága a továbbiakban is fennmaradjon, tovább éljen az, az
innovatív, kreatív szellemiség, amely eddig jellemezte a munkáját
 Fontos, hogy a digitális eszközök alkalmazása ne hozza hátrányba a már
kitapasztalt, jól bevált hagyományos eszközök és módszerek
alkalmazását, mert a bevált hagyományos eszközök, már bizonyítottak
 Fontos, hogy az informatika tagozat mellett kiemelt legyen a gyermekek
számára a sport, a mozgással járó programok szervezése, mert az
egészséges életmód megköveteli, hogy a szellemi frissességhez a testi
frissesség is hozzájáruljon. A mai fiatalok egyébként is hajlamosak arra,
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hogy idejük nagy részét a számítógép mellett töltsék, ezért megfelelő,
vonzó programok szervezésével ezt ellensúlyozni kell
 Fontos, hogy a kiváló eredmények mellett ne homályosuljon el az akarat,
tudatosuljon mindenkiben, hogy a kiváló eredményekért nap, mint nap
meg kell küzdeni, a pozitív szellemiség fenntartásáért minden nap
tevékenykedni kell

A szakmai munka fejlesztésére vonatkozó elgondolások
Oktatási feladatok
 Alsó tagozaton továbbra is a legfontosabb feladat az alapkompetenciák
erős megalapozása, felső tagozaton pedig a szemléletes, gyakorlatorientált
szaktárgyi képzés mellett az önálló tanulásra való felkészítés.
 Alsó és felső tagozaton egyaránt kiemelten kell foglalkozni az egyre
nagyobb számban jelentkező olvasásproblémák leküzdésével. Az olvasás
minden tanulás, művelődés alapja, ezért tovább kell folytatni és
tökéletesíteni a korábban elkezdett felzárkóztató programot. Ebben
kiemelt jelentőségű a tanulók motivációja. Fontos, hogy a gyermek
valamilyen célért, eredményért, sikerért, stb. akarjon olvasni, s ne a
kötelező feladatok halmazát gyarapítsák az olvasási feladatok.
 Kiemelten kell foglalkozni az íráskép fejlesztésével mind az alsó, mind a
felső tagozaton
 Az oktatási feladatok kiemelt területe a tehetséggondozás, ennek
megvalósulását a tanórai differenciálás erősítésében, valamint a tanórán
kívüli foglalkozások (TDK, szakkörök, versenyekre felkészítés stb.)
bővítésében látom. Különösen fontosnak tartom a tehetséges tanulók
bevonását a tanórai előadásokba, valamint a kooperatív munkák
vezetésébe. Eredményes felkészítésük egyik lehetőségének a személyre
szabott egyéni projektek bevezetésében látom
 Továbbra is fontos a lemaradó tanulók felzárkóztatása, mert a felsőbb
osztályokban a lemaradó diákok erősen gátolják az oktatás hatékonyságát.
Itt ismételten ki kell emelnem a tanórákon történő differenciálás valamint
a korrepetálások jelentőségét.
 Fontos, hogy tanulóinkat megtanítsuk a korszerű tanulási módszerek, –
technikák alkalmazására. Olyan oktatási módszerek alkalmazását kell
támogatni, ahol a játékosság sokkal célravezetőbb, mint az ismeretek szó
szerinti memorizálása.
Nevelési feladatok
Tanulóink magatartása többségüknél jó vagy kiváló; nevelőmunkánk, s a szülők
nevelőmunkájának jó hatását számtalan esetben tapasztalhattuk, amikor
tanulóinkkal valamilyen rendezvényen vettünk részt, vagy színházba,
múzeumba stb. látogattunk. Mindezek ellenére van mit tenni a szokásrend, a
környezetvédelem, a tisztaság, a beszédstílus, a médiák hatásának
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ellensúlyozása, valamint az emberi kapcsolatok, s a személyiség tiszteletének
területén.
Továbbra is kiemelten kell kezelni a szülői házzal a kapcsolatot.
Elengedhetetlennek tartom a nevelésben az egységes fellépést, a folyamatos
egyeztetést.
Nevelőmunkánkban kiemelten fontos feladatnak tartom a hazaszeretet ápolását,
a magyar kultúra megismertetését. Ehhez kapcsolódik a hagyománytisztelet,
közvetlen környezetünk történetének megismerése, hagyományainak tudatos
felvállalása.
A fentiek alapján az osztályfőnöki munkában előtérbe kell, hogy kerüljön az
erkölcsi nevelés, az illemtan, a társas kapcsolatok kulturáltsága, a társas
kapcsolatokban a tolerancia, egymás véleményének tiszteletben tartása, a divat
kritikával és önmérséklettel történő követése, a családi életre nevelés,
környezetünk ápolása, kulturált kialakítása, a környezet védelme, az esztétikai
nevelés, a testápolás, az egészséges életre nevelés és a sport szeretete.
A napközi feladatai:
Különösen jelentős lett a napközi szerepe, amióta a megszorítások miatt
jelentősen csökkentek a szakkörök, korrepetálások, és egyéb szabadidős
programok. Ez az egy terület maradt, amely szervezett formában foglalkozik a
szabadidővel. A napközis foglalkozások két területre koncentrálódnak: az egyik
a tanulási idő, a másik a szabadidő.
A tanulási idő felhasználása nemcsak a házi feladatok elkészítését jelenti, hanem
egyben a tanulástechnikák elsajátításának, a differenciált képességfejlesztésnek
is egyik fontos területe.
A kulturált szabadidő eltöltés pedig a nevelőmunkával kapcsolatos
szerepvállalás, azon belül is a közösségi nevelésé, ahol kiemelkedő a
csoportfoglalkozások, a kézműves foglalkozások a kulturális- és a
sportfoglalkozások szerepe, tekintettel arra, hogy ezeket a tevékenységeket a
gyerekek egyénileg nem, csak csoportban végezhetik.
Ezért igen felértékelődött a napközi szerepe az utóbbi években. A napközi
feladata tehát olyan tanulási idő szervezése, ahol a gyermek nemcsak a házi
feladatával készül el, hanem ebben az időben tehetséggondozáson és
felzárkóztatáson is részt vesz, s tanulása alatt a legfontosabb tanulástechnikákat,
és időtervezéseket is elsajátítja.
A szabadidő szervezésekor elsősorban a klubnapközi szervezési formáját
támogatom, ahol a gyermekek csoportközi foglalkozásokon, sport, kulturális,
manuális foglalkozások között választhatnak.

Jurecz Emil

46/51

Igazgatói pályázat 2011.

Szabadság Sugárúti Általános Iskola

A belső információáramlás hatékonyságának javítása, a
döntéshozatal mechanizmusa, munkamegosztás a
vezetőtársakkal
Az intézményirányítás felépítésén – mint azt a korábbiakban már említettem –
nem kívánok változtatni, eddig is jól működött. Az iskola szakmai munkájának
irányításáért az igazgatóhelyettes, a nevelőtestület szaktárgyi területeinek
vezetéséért a munkaközösség-vezetők a felelősek. Az egyeztetés a már korábban
leírt formában, a munkaközösség-vezetői megbeszéléseken folyik, havi
rendszerességgel. Munkájukra korrekt, alapos odafigyelés, a pozitív emberi
attitűd, a segítőkész irányítás a
jellemző, eredményességüket az
iskola keresettsége, közismert
szakmai színvonala, s a külső
mérés-értékelések eredményei
és igazolják.
A szakmai egyeztetés a
pedagógus
közösséggel
negyedévente
történik,
osztályozó értekezleten, külön
az alsó, külön a felső tagozattal.
Sokat segít a tájékoztatásban a honlapunk
Ehhez kapcsolódnak az igény
szerint szervezett, nevelési tárgyú, tantestületi szintű megbeszélések.
A továbbiakban erősíteni kell a középvezetők felelősségét és hatáskörét. Ez
hozzájárul az intézmény belső információáramlásának javításához. Az
információáramlás folyamatos fejlesztésében az utóbbi években sokat tettünk. A
szülői kapcsolatokban rendszeresek az SZMK megbeszélések, és havonta a
fogadóórák vagy a szülői értekezletek. A tanulók tájékoztatása az
iskolagyűléseken, képviseleti szinten, a diák-önkormányzati értekezleteken
történik. Az általános tájékoztatás az év eleji Hírlevél, az iskolaújság, a
körleveleken, az iskolarádión keresztül, valamint az iskola folyamatosan
üzemelő honlapján történik.

A belső ellenőrzés gyakorlatának fejlesztése
Belső ellenőrzésünk iskolavezetésre és minőségirányításra épített gyakorlatát
eddig minden külső szakértői vizsgálat jónak találta és megerősítette, ezért a
rendszert a továbbiakban sem kívánom megváltoztatni.
Az ellenőrzés alapja mindig a tudatos, építő szándékú visszacsatolás volt. Az
ellenőrzés a külső megerősítéseken kívül elsősorban a területenként szétosztott,
szisztematikus, belső dokumentumvizsgálatokból, a szakmai területeken végzett
keresztmérés- és dolgozatelemzésekből, illetve az óralátogatások, bemutatók, s
az azokat követő közös megbeszélésekből áll. Ez a gyakorlat biztosítja a
folyamatos, teljes körű, objektív visszacsatolást.
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Az ellenőrzés rendszere iskolánk igazgatóhelyettese, Virágné Nagy Éva által
kidolgozott formában működik. A rendszer elméleti és gyakorlati működését, a
BME közoktatás-vezetői szakán írt szakdolgozatában bemutatta, részleteit,
eredményességi mutatóit a dolgozatban kifejtette. A szakdolgozatot a
bírálatában Dr. Farka Olga PhD. az MTA tagja, a Szegedi Tudományegyetem
tanára, módszertani jegyzet, vagy tankönyv formájában kiadásra javasolta.

A továbbképzésekkel kapcsolatos elképzelések
Továbbképzéseink tervezését két szempont is meghatározza, sajnos mindkettő a
képzések tervezését megnehezíti:
1.) Iskolánk méretei folytán a pedagóguslétszám alacsony, ezért a
továbbképzéseken résztvevők helyettesítése egy bizonyos létszám fölött
komoly problémát jelent az iskolai munka operatív szervezésében
2.) A továbbképzésekre jelenleg nem áll rendelkezésre keret
Mégis, úgy gondolom, hogy a továbbképzések nyújtotta szellemi-szakmai
feltöltődésről az iskolai stratégiai szempontok alapján sem szabad lemondani.
Ezért a továbbképzések támogatásánál a szűk keretek miatt elsősorban a
továbbképzési terv alapján, az iskola szempontjából elengedhetetlen képzéseket
kell támogatni:
1.) Informatikai képzések
2.) Minőségirányítással kapcsolatos képzések
3.) Szakmai szempontú hiányokat pótló képzések
4.) Módszertani továbbképzések
A fenti sorrend bizonyos értelemben a prioritásokat is jelentik. A képzések
területén a szűkös források miatt előtérbe kerülnek az iskola belső
továbbképzései, illetve a meghívott előadók által a teljes nevelőtestület számára
tartott szemináriumok.
A közép- és hosszú távú tervezésnél figyelembe kell venni az alábbiakat:
 Fontos a továbbképzések tervezésénél, hogy összehangolásra kerüljön az
intézmény és a dolgozók igénye.
 Fontos, hogy az iskolai érdekek, az anyagi lehetőségek, és a 7 évenként
előírt 120 kreditpont elérése biztosítható legyen az alábbiak szerint:
o Továbbképzési tervünkben – a törvény szabályozta lehetőségek
keretein belül – előnyben részesítjük azokat, akik az iskolában
hasznosítható, újszerű ismeretek elsajátítását, a stratégiai tervezést, az
operatív irányítást segítő lehetőségeket választják.
o Bár iskolánkban gyakorlatilag minden pedagógus számára lehetővé
tettük az ECDL vizsga megszerzését, továbbra is támogatandó az
informatikai eszközöket, alkalmazásokat támogató képzések
szervezése.
o Támogatok továbbá – az iskolavezetéssel összhangban – minden
olyan továbbképzési igényt, amely a kollegák módszertani kultúráját
fejleszti, mindennapi pedagógiai munkáját segíti.
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A tanulói személyiség fejlesztésének és a közösségfejlesztésnek főbb
irányai
Intézményünk nevelési programjában részletesen kifejtettük, a tanulói
személyiségfejlesztés főbb irányait. Fontos, hogy a következő időszakban is az
önmagát ismerő, megvalósítani akaró és tudó, megfelelő kitartású, az alapvető
emberi normákat tiszteletben tartó, a nemzeti sajátosságokat ismerő és támogató,
identitásában stabil ifjúság nevelése, képzése, a valós önismerettel és
önbizalommal helytálló ember megalapozása legyen az elsődleges célunk.
Kiemelt nevelési célok:
 Az életkori sajátosságoknak megfelelő képesség- és személyiségfejlesztés
 Nyitottságra való törekvés, érdeklődés felkeltése a környezeti hatások
iránt
 Hagyományőrzés és a hagyományok megismerése iránti igény kialakítása,
kiemelt tekintettel hazánk, népünk és a világ örökségére
 Az egyén és a közösség harmonikus együttélési formáinak tudatosítása
 Kötelességeit és jogait egyaránt megismerő, azokat arányosan gyakorolni
akaró és tudó, kötelességeit betartó diákközösség kialakítása
Ezek a nevelési programban megfogalmazott célok ma is világosak és
aktuálisak. Fontos, hogy nevelőtestületünk a továbbiakban is e célok eléréséért
munkálkodjon.

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos elképzelések
A Gazdálkodás területén az utóbbi évek megszorításai jelentősen érintették az
iskolát, különösen pedig a nevelőtestület tagjait. A személyesen meghozott
áldozatok következtében nem szűntek meg az iskola hagyományos programjai, s
az arculatához tartozó tehetséggondozási eredmények is megmaradtak. (A
kollégák – amikor szükség volt rá – térítés nélkül is folytatták a tanórán kívüli
foglalkozásokat, a tanulók felzárkóztatását és a tehetséggondozást, több éve a
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási verseny kerületi és fővárosi
fordulójának rendezését, a Pünkösdi Kórustalálkozó, az év végi Sugárnap, a
nyári tábor szervezését stb., hogy csak a fontosabbakat emeljem ki).
A gazdálkodás feltételrendszere nem biztosította mindig a szükséges kereteket
az iskola üzemeléséhez, fejlesztéséhez. Eddig is kerestünk különböző kiegészítő
forrásokat, erre a korábbiakban már utaltam. A továbbiakban különösen,
kiemelten a pályázatokra – mint forrásteremtő lehetőségre – helyezném a
hangsúlyt, a többi erőforrás lehetőségeinek további, tudatos feltárása mellett.
További kiemelt feladataim:
 Szükséges, egy olyan belső motivációs rendszer fenntartása, amely biztosítja
a kollegák aktivitását.
 A térítéses szakkörök eddigi bevételi rendszere, továbbra is jelentős lesz az
intézmény tárgyi feltételeinek javításában.
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Eddig is támogatták iskolánkat a szülők. Az alapítványi, továbbá a közvetlen
szülői felajánlás és a konkrét társadalmi munka jelentősége meghatározó
marad. Ezért a továbbiakban is fontos lesz a szülői kezdeményezések
összehangolása, annak a széleskörű nyilvánosság biztosítása, ezzel
növelhető a támogatás mértéke.
Fontos feladat marad a hatékony bérgazdálkodás és az ösztönző rendszer
fenntartása. Fontos, hogy azok a kollegák, akik jelentős teljesítményt
nyújtanak intézményünkben, ne csak az erkölcsiekben, hanem
anyagiakban is megérezzék az elismerést.
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Zárszó
Seneca idézete 20 éve folyamatosan kíséri a Szabadság Sugárúti Általános
Iskola, a Sugár Suli életét.
Maga a gondolat igen nagy kihívás, mégis – úgy gondolom – ha egy iskola kitűzi
maga elé, hogy minőségi nevelő-oktató munka elérésére törekszik, nem tehet
mást, mint azt, hogy komolyan veszi Seneca szavait.
Egy iskola vezetője számára mindig kihívást jelent, hogyan tudja elérni, hogy a
koncepciójában megfogalmazott célok, egyben a gyermekek vágyainak és
szükségleteinek is maradéktalanul megfeleljenek. Hiszen mi másért lenne az
iskola, ha nem a gyermekekért? A nagy és nemes célokat, amelyek a pályázat
megírásakor az intézményvezető számára megfogalmazódnak, a hétköznapi
gyakorlatban aprópénzre kell váltani, s folyamatosan meg kell óvni az
elgondolás irányát a felmerülő változások viharában az elfordulástól.
Negyedik vezetői ciklusomat zárom a Szabadság Sugárúti Általános Iskola élén,
s örülök, hogy az eltelt időszakban iskolánk alkalmazotti közösségével sikerült
olyan időszakot végigvinni, amely alatt tovább erősödött, tovább fényesedett a
Sugár Suli eredményessége.
Vezetői pályázatomban – a teljesség igénye nélkül – vázoltam fel az iskola, a
nevelőtestület eddigi eredményeit, gondjait, amelyek az elmúlt 5 éves
időtartamot jellemezték, és egyben jeleztem az iskola jövővel kapcsolatos
vágyait, várható eredményeit, lehetőségeit. E feladatot nagy örömmel végeztem,
mert – úgy gondolom – az eddigi sokrétű munka, amit nevelőtestületünk végzett,
sok jó eredmény bemutatását tette lehetővé. Elmondhatom, hogy olyan testületet
irányítottam, amely nevelőtestület minden tagja a munkájában folyamatosan
törekedett a minél tökéletesebb megoldásra, ugyanakkor mindig nyitott volt a
változtatásra, tanulóink gyarapodása érdekében.
Az eddigi eredmények elérése tehát közös érdem, s a továbbiak
megvalósításában is támaszkodni szeretnék az iskolavezetés elkötelezettségére, a
nevelőtestület kreativitására, a szülők és a fenntartó korábbiakban tapasztalt
támogatására.
Áldozatos munkájukat, kitartásukat, elkötelezettségüket ezúton is köszönöm!
Kelt: Budapest, 2011. február 20.
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