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„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, 

tanárokra emlékszik, nem módszerekre vagy 

technikákra.  

A tanár a szíve az oktatásnak.” 

Sidney Hook 

Bevezető gondolatok – személyes motiváció 
 

A siker, a sikeresség számos módon értelemezhető. Sikeres embernek mondhatom magam, 

hiszen olyan szakmát választottam, amely a mai napig is örömet okoz. A tanítás, a tudás átadása 

felemelő feladat, a hivatásom. 

Több évtizede dolgozom az oktatás különböző területein. Elkötelezett, hivatását, kollégáit, 

tanítványait, a tanítványok szüleit tisztelő és szerető pedagógusként törekedtem a gyerekek 

szükségletét figyelembe véve különböző, változatos pedagógiai módszereket alkalmazva 

ismereteket nyújtani, kompetenciáikat fejleszteni, lehetőséget adni személyiségük teljes 

kibontakozására és fejlesztésére. Fontos számomra, hogy tanítványaim megszeressék az 

iskolát, örömmel tanuljanak. Érdeklődésüket, kíváncsiságukat a tudományok, a tanulás 

világában megőrizzék. Mindig figyelemmel kísértem a pedagógiai, szaktudományok fejlődését, 

nyitott voltam az új ismeretek befogadására. Folyamatosan képeztem magam, és törekedtem 

arra, hogy új módszerekkel, stratégiákkal bővítsem szakmatudományos és pedagógiai 

eszköztáramat. 

Nyitott voltam a szakmai innovációk területén is. Kezdeményezésemre és szakmai irányításom 

alatt hozzájárultam hajdani munkahelyemen az emelt szintű nyelvi képzésre épülő, két tanítási 

nyelvű képzési forma bevezetéséhez, valamint a két tanítási nyelvű tagozat vezetőjeként a 

program irányításához, koordinálásához. 

Tapasztalatot szereztem a pedagógiai szakmai szolgáltatások területén. Pedagógiai 

szaktanácsadók munkáját koordináltam, továbbá az intézményfejlesztési feladatok területén 

dolgoztam. Törekedtem arra, hogy célirányos, hatékony és professzionális segítséget tudjak 

nyújtani a pedagógusoknak, intézményeknek. Előadóként, trénerként képzéseket, 

tájékoztatókat tartottam. Bízom benne, hogy ezzel szélesebb körben is hozzájárultam kollégáim 

pedagógiai-szaktárgyi kompetenciáinak fejlesztéséhez. 
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Az Oktatási Hivatal alkalmazottjaként a Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központban a 

pedagógus minősítés és az intézményi önértékelésre épülő pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

folyamatainak koordinálásában vettem rész. Azt gondolom, hogy szakmai tapasztalatom 

birtokában hitelesen tudtam képviselni e két, véleményem szerint nagy jelentőségű területet. 

Remélem, hogy szakmai tudásommal, munkámmal, támogatni tudtam az intézményeket és a 

pedagógusokat.  

A Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában egy éve 

dolgozom képesítésemnek megfelelően. Az intézményvezető felkérésére jelenleg 

intézményvezető-helyettes pozícióban. Az eddig itt töltött idő során megismertem az 

intézményt, annak környezetét, a tanulókat és szüleiket, az itt dolgozó, elkötelezett kollégákat. 

Felkészültségem, tanulmányaim, életpályám eddigi állomásai, szakmai tapasztalatom 

birtokában örömmel vállalom az intézmény szakmai irányítását. Szilárd meggyőződésem, hogy 

tudásommal, felkészültségemmel eredményesen hozzá tudok járulni a XXII. Kerületi Bartók 

Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola további sikeres működéséhez. 
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Történeti áttekintés 
 

A „Bartók iskola” 1976. szeptember 14-re tervezett ünnepélyes iskolaátadását egy tragikus 

baleset árnyékolta be, melynek következtében az első tanév sajátos körülmények között valósult 

meg. Az évindítás hihetetlen nehézségei azonban összekovácsolták, még jobban megerősítették 

az újonnan alakult tantestületet. A Bartók lakótelep szomszédságában épült iskola meghatározó 

intézménnyé vált a kerületben, mely hamarosan kinőtte falait. Az egyre emelkedő tanulói 

létszámot a délelőtti és délutáni rendszerben szervezett oktatás sem oldotta meg. Új épülettel 

bővült az iskola. Ez a „kisépület” a mai a napig is az alsó tagozat első két évfolyamának ad 

ideális helyet az iskolai beilleszkedéshez.  

A Bartók iskola mindig is nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a magas színvonalú oktató-

nevelő munkát változatos szabadidős és iskolai programokkal színesítse. Az iskola belső humán 

erőforrását felhasználva - a tanulók és a szülők igényeit és elvárásait maximálisan kielégítő - a 

gyermekek érdeklődésének megfelelő fejlesztő, és szabadidős programokkal tette teljessé az 

iskola szakmai munkáját. Már a kezdetektől példaértékű kapcsolat alakult ki a kerület 

társintézményeivel. Ennek köszönhetően az ide járó gyerekeknek lehetőségük nyílt a 

társintézményekkel, sportegyesületekkel közösen szervezett programokban részt venni. Ezek a 

„helyben” kínált délutáni zene, és sportfoglalkozások tovább gazdagítják az intézmény szakmai 

tevékenységét. 

Az idegen nyelvek oktatásának története a 1980/1981-es tanévben kezdett formánt ölteni. 

Szülői kérésre – élve a jogszabály adta lehetőséggel – felismerve a nyelvtudás fontosságát, az 

orosz, mint kötelező idegen nyelv oktatása mellett az angol, mint második idegen nyelv került 

bevezetésre. Az első tagozatos osztály tapasztalatai után az iskola egyik meghatározó és 

emblematikus profiljává vált a nyelvoktatás. Az angol mellett több idegen nyelv tanítására, 

tanulására is lehetőség volt az elmúlt években. A képzeletbeli „Bartókos büszkeség falat” 

nemcsak a nyelvtanulásban sikeres diákok, hanem a szakmában méltán elismert 

tanáregyéniségek is gazdagítják.  

A korai nyelvtanulás hatékonyságát felismerve az 1998/1999-es tanévtől az idegen nyelvet első 

osztálytól tanítjuk. A 2011/2012-es tanévtől iskolánkban is megkezdődött a természetes nyelvi 

elsajátítás módszertanát követő korai két tanítási nyelvű képzés, mely az intézmény képzési 

struktúráját tovább gazdagítja. A képzés célja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást 

egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulókat megtanítsa az idegen nyelven való 
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tanulásra, információk feldolgozására. A tanulók képesek legyenek arra, hogy akár magyarul, 

akár idegen nyelven tanulni. 

A Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alapítása óta 43 

év telt el. Az intézmény gyermekközpontú szemléletének, igényes és professzionális nevelő-

oktató munkájának, a nevelőtestület nyitottságának és innovatív szemléletének köszönhetően a 

hajdan volt lakótelepi iskola mára szakmailag is elismert intézménnyé vált. Meghatározó 

szerepet tölt be szűkebb és tágabb környezetében, de a távolabbi településekről is vonzza a 

tanulókat.  

Különböző szociális státusszal rendelkező családok, a jómódú, jó anyagi körülmények között 

élők és a szegényebb, kevésbé iskolázott, alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok is 

bizalommal keresik meg iskolánkat, hiszen a gyermekek olyan biztos tudással, használható 

készségek, képességek birtokában kerülnek ki az iskolából, mely biztos alapot ad a 

tanulmányok folytatásához, a gyermekek jövőbeni boldogulásához.   
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Helyzetelemzés 

Az intézmény 

A lakótelep szomszédságában, családias, nyugodt, csendes környezet veszi körbe az iskola 

épületét. Kiemelkedő értéke a nagy, és gondozott zöldterület, iskolaudvar, mely néhány évvel 

ezelőtt egy modern, korszerű sportpályával gazdagodott. Sajnos, az iskolaudvar betonfelülete 

megkopott, balesetveszélyessé vált, az udvari játszótér lebontásra került, így a jól felszerelt park 

jellegű udvar már nem tudja eredeti funkcióját betölteni. A gondos, felelős karbantartás ellenére 

ma már az udvar nem tekinthető korszerűnek, biztonságosnak. Az iskolaudvar szerves része 

intézményünknek. Több száz tanuló tölti itt a tanórák után, szünetekben és a délutáni 

foglalkozások során szabadidejét, de jelenlegi állapotában kevés lehetőséget biztosít az udvar a 

kulturált, balesetmentes iskolai tevékenységekhez.  

Az iskolánk, melynek hasznos alapterülete megközelítőleg 5000 m2 – 476 tanuló befogadására 

alkalmas – egy kétszintes főépületből, és az első és második osztályosoknak otthont adó „kis 

épület”-ből áll. Az elmúlt években történt néhány jelentős felújítás. Megvalósult a teljes 

nyílászárócsere, majd a szigetelés és a homlokzat felújítása, valamint egy új, korszerű és 

biztonságos rekortán borítású sportpályával és futópályával gazdagodott az iskola. Ezek a 

korszerűsítések alapvetően az iskola külső megjelenését javították. Jelenleg 19 

osztályterem/csoportszoba, 4 szaktanterem, 1 tornaterem, 2 tornaszoba mellett 1 jól felszerelt 

könyvtár és olvasóterem nyújt lehetőséget a tanórák megszervezésére. Az évek során 

kialakításra került egy logopédiai foglalkoztató, egy egyéni fejlesztő szoba, valamint egy egyéb, 

az oktatás céljára felhasználható helyiség, mely alkalmas kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

megszervezésére. A szünetekben az aulákban és az udvaron tölthetik el a szabadidőt a gyerekek. 

A kollégák a tanáriban és az előkészítő helyiségben készülhetnek fel a tanórákra. Iskolánkban 

melegítő konyha és jól felszerelt ebédlő működik.  

A felújításra váró csatorna- és vízvezeték rendszer, a vizesblokkok és az elektromos hálózat 

cseréje nem halasztható sokáig. Ez mindennapos probléma, mely komoly kihívás elé állítja a 

karbantartót.  

A lassan fél évszázadot megélt épület felszereltsége, bútorzata mára nagyon megkopott, az 

amortizáció jelei jól láthatók. Mind esztétikumát, mind funkcionalitását tekintve 

elengedhetetlen lenne a bútorzat folyamatos, tervezett cseréje.  
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Informatikai ellátottság és eszközellátottság 

Az intézmény eszközellátottsága is magán viseli az elmúlt idők nyomait. A nevelő-oktató 

munkát segítő eszközök sajnos nem korszerűek, megkopottak, idejétmúltak. Pótlásukra, 

bővítésükre nagyon csekély lehetőség kínálkozik. 

A 21. században a pedagógus szerep is változóban. Természetes elvárás, hogy a tanítás-tanulás 

folyamatában modern IKT eszközöket alkalmazzunk, továbbá az adminisztratív feladatok 

ellátásában is domináns szerepet kap az online tér. Sajnálatos, hogy a technikai eszközök 

bővítése nem követte a korszerű oktatáshoz szükséges eszközállomány kiépülését és a 

megnövekedett feladatokat. A 21. század elvárásai már messze túlmutatnak az intézmény 

informatikai felszereltségén, a rendelkezésre álló eszközállományon.  

Összességében 46 db számítógép és 30 db munkaállomás található. Ebből az informatika 

szaktanteremben 20 közvetlen oktatási célra használt munkaállomás van, melyet 

megközelítőleg 202 tanuló használ. Tanulás-tanításban használt 18 db „okoseszköz” bővíti még 

az eszköztárunkat. 9 adminisztratív célra használt munkaállomás és 15 db hordozható 

számítógép áll a kollégák rendelkezésére, mely nem elégséges. Sok pedagógus arra kényszerül, 

hogy a saját eszközén dolgozzon az iskolában, vagy munkája nagyobb hányadát otthon végezze 

el. 

Az egész iskolában csupán egy interaktív táblával, kijelzővel és hozzá tartozó munkaállomással 

felszerelt tanteremmel rendelkezünk. Hiánypótló eszközként több mobil IKT állomást (laptop 

és projektor) szereltünk fel, bár a napi használatuk nehézkes. 

Tanulói létszám alakulása 

Az iskola létszáma a vizsgált időszakban – az elmúlt 5 év – kiegyensúlyozott. Tapasztalható, 

hogy az iskola specialitása, az idegen nyelvi képzés vonzó. A szülők nagy hányada e 

specializáció miatt is, tudatosan választja az intézményt. Tudják, és tisztában vannak azzal, 

hogy a képzés jellege folytán a gyerekeknek magasabb óraszáma van, több teher nehezedik 

rájuk, ennek ellenére ezt a képzési formánt preferálják. 
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Az SNI-s tanulók száma 7-12 között mozog, a BTMN-es tanulók száma az utóbbi 5 évben 20-

24 között volt. Az elmúlt néhány évben iskolai statisztikáinkban szerepelnek a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók adatai, amely nálunk 20-28 fő. A hátrányok 

csökkentése érdekében az érintett tanulók egyéni, ill. csoportos fejlesztő foglalkozásokon 

vesznek részt, valamint a szaktanárok, osztályfőnökök korrepetálásokkal segítenek. A 

szaktanárok törekednek arra, hogy tantárgyba épített tanulásmódszertani tanácsokkal segítsék 

az érintett tanulókat. Pedagógusaink számíthatnak iskolai gyógypedagógus, logopédus és 

gyógytestnevelő, ill. a pszichológus szakmai segítségére, akik tanácsot adnak, kiegészítik a 

tanórai tevékenységeket, szükség esetén a szülőkkel való kapcsolattartásban, tanácsadásban is 

segítenek. 

Eredményeink 

OKM mérések 

Az országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyamon méri a tanulók matematikai eszköztudását 

és szövegértését. Az intézmény pedagógiai hozzáadott értékének elemzése mellett az országos 

mérés lehetőséget teremt arra is, hogy objektívan el tudjuk magunkat helyezni az országos és a 

budapesti iskolákkal való összehasonlítás tükrében. 

A 6. évfolyamos tanulóink teljesítménye nem tér el szignifikánsan sem az országos, sem a 

budapesti iskolák tanulóinak teljesítményétől. Az elmúlt három évben az országos és a 

budapesti iskolák átlagát meghaladja iskolánk tanulóinak teljesítménye a mért területeken. A 

fejlődés trendjét figyelembe véve ezen az évfolyamon az eredmények kismértékű, de egyenletes 

emelkedést mutatnak. 
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A nyolcadik évfolyam teljesítményében kisebb-nagyobb ingadozás figyelhető meg mind a 

matematikai eszköztudás, mind a szövegértés területén, de a mutatók nem térnek el 

szignifikánsan sem az országos, sem a budapesti iskolák teljesítményének átlagától. Itt is jól 

látható, hogy az intézmény tanulóinak teljesítménye több évben is meghaladta az országos és a 

budapesti iskolák teljesítményének átlagát. 

A 8. évfolyam teljesítményének trendje kiegyenlített. 
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Célnyelvi és idegen nyelvi mérés 

A „Bartók” specialitásából kiindulva számunkra kiemelten fontos az országos idegen nyelvi és 

célnyelvi mérés eredménye. A mérés minden olyan tanulót érint, aki első idegen nyelvként 

angolul tanul. 

Az elért eredmények bíztatók. 

Iskolánk tanulói magasan 

megfelelnek az elvárt nyelvi szintnek. 

A vizsgált időszakban két 8. osztályos 

tanuló kivételével minden területen 

figyelemre méltón teljesítettek a 

tanulók, ill. az iskola a 

jogszabályokban rögzített 

elvárásoknak megfelel. Az évenkénti 

eredményeket látva megállapítható, hogy tanulóink teljesítménye kiegyenlített.  

Az országos mérések eredményei számunkra megnyugtatók, melyek hátterében kiegyenlített, 

magas szakmai munka áll. Az érintett pedagógusok, munkaközösségek fontosnak tekintik, hogy 

minden évben értékeljék, elemezzék az eredményeket, levonják a tapasztalatot. 

Továbbtanulási mutatók 

Az elmúlt három év adatait elemezve láthatjuk, hogy diákjaink főleg gimnáziumban, ill. 

szakgimnáziumban folytatják tanulmányaikat, kisebb részben 

szakközépiskolában/szakiskolában. Tanulóink 96%-a az első/második helyen megjelölt 

intézményben folytatja tanulmányait. 

CÉLNYELVI ÉS  

NYELVI MÉRÉS 

  
Célnyelvi mérés Idegen nyelvi mérés 

2019. 6. évfolyam 85% 6. évfolyam 81% 

8. évfolyam 78% 8. évfolyam 81% 

2018. 6. évfolyam 82% 6. évfolyam 72% 

 -  8. évfolyam 69% 

2017. 6. évfolyam 87% 6. évfolyam 75% 

-  8. évfolyam 77% 
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A középfokú intézmények visszajelzései szerint tanítványaink tudása biztos, rendelkeznek 

azokkal a kompetenciákkal, készségekkel, képességekkel, mely alkalmassá teszi őket 

tanulmányaik folytatására, megfelelnek az elvárt követelményeknek.  

Pedagógusok 

Iskolánkban teljes a szakos ellátottság, a nevelőtestület tagjai (43 fő) többéves, évtizedes, nagy 

szaktárgyi és általános pedagógiai tudással rendelkező kolléga, akik szakmájuk, hivatásuk és 

az intézmény felé elkötelezettek. 

A nevelőtestületből: 

- 1 fő részmunkaidőben, 

- 1 fő iskolapszichológus, aki három munkahelyen tölt be egy álláshelyet,  

- 1 fő – anyanyelvi lektor – aki két munkahelyen tölti be az álláshelyet, 

- 1 fő, aki megbízási szerződéssel kisegít a kerület más iskolájában. 

Pedagógusok száma:43  

Ebből: 1-4 évfolyam 5-8. évfolyam 

Teljes munkaidős 17 (ebből 17 nő) 22 (ebből 20 nő) 

Részmunkaidős  3 (ebből 2 nő) 

Óraadó 1 (ebből nő 1)  

Az országosan ismert trendek intézményünkre is igazak. Sajnálatos, hogy férfi kolléga alig 

található a tantestületben. 
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A diagram is rámutat arra, hogy a fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben 

alkalmazott pedagógusok kollégák 

meghatározó többsége az 50-60 éves 

korosztályhoz tartozik. Az előttünk 

álló években a tapasztalt kollégák 

nyugdíjba mennek, így tudatosan fel 

kell készülni a generációváltásra, 

arra, hogy az új kollégák rugalmasan 

be tudjanak illeszkedni az iskola 

világába. Aggasztó azonban, hogy 

nagyon kevés a fiatal választja hivatásának a pedagógus pályát. Izgalommal tekintünk a jövőbe, 

hiszen egyelőre nem látjuk tisztán, hogy miként tudjuk majd pótolni a nyugdíjazott kollégákat. 

A tantestület többsége a pedagógus életpálya 

Pedagógus I. fokozatában van. A 2013-ban 

bevezetett pedagógus minősítési rendszer 

lehetőségével élve iskolánkban 9 kolléga 

jelentkezett minősítésre és szerezte meg a 

Pedagógus II. fokozatot. Jelenleg egy 

Mesterpedagógus fokozatban lévő kolléga az 

Oktatási Hivatallal kötött szerződés alapján szaktanácsadóként tevékenykedik.  

Iskolánkban hat szakmai munkaközösség dolgozik, melyek alkotószellemű, szakmai műhelyek, 

határozott, elhivatott munkaközösség-vezetőkkel. A munkaközösségek szakmai munkája 

meghatározó. 

A szakmai feladatok ellátásához nagy segítséget nyújt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő 2 

munkatárs, továbbá a 4 technikai dolgozó. Összehangolt, áldozatos munkájukkal biztosítják a 

hátteret a nevelő-oktató munka megvalósulásához. 

Intézményi önértékelésre épülő pedagógiai szakmai ellenőrzés 

Az intézmény felismerve az önértékelés szerepét és jelentőségét. Már 2015-ben elkezdte 

szervezni az intézményi önértékelést. Meghatározta az intézményre vonatkozó 

elvárásrendszert, majd az önellenőrzés során megvizsgálta, hogy a saját kitűzött céloknak az 

milyen módon felel meg. Megállapította kiemelkedő és fejleszthető területeket pedagógusra, 
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vezetőre és intézményre vonatkozóan, majd elemezte az eredményeket. Megvalósult a teljes 

intézményi önértékelés pedagógusra, vezetőre és az intézményre vonatkozóan.  

Az ellenőrzéshez szükséges technikai háttér, melyet az Oktatási Hivatal biztosít, akkor még 

nem állt rendelkezésre, így az önértékelés csak részben tudott megvalósulni az elvárt módon. 

A 2018/2019-es tanévben országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésre is sor került vezetői és 

intézményi szinten. 
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Helyzetelemzésre épülő intézményvezetői terv 
„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 

Szent-Györgyi Albert 

A jó iskola 

A társadalmi-gazdasági változások, a technikai fejlődés óriási kihívás elé állítja az oktatás 

világát. Ebben az állandóan változó világban a korszerű, jó iskola az ismérveit – a teljesség 

igénye nélkül - az alábbiakban tudom meghatározni: 

- inspiráló környezet az ott tanuló diáknak és a pedagógusnak; 

- tanulásközpontú, személyre szabott, megtanít tanulni; 

- törekszik arra, hogy a hatékony tanuláshoz szükséges pozitív attitűdöt, érzelmi és 

értelmi motiváltságot fenntartsa; 

- a változatos tanítási módszerek, stratégiák közül előnyben részesíti a tanulói aktivitásra 

épülő modern módszereket; 

- a hagyományos ismeretanyag-központú tudásátadás helyett olyan készségeket, 

kompetenciákat fejleszt, melynek birtokában az iskolába járó tanulók megfelelnek a 

társadalmi, gazdasági elvárásoknak, hozzájárul ahhoz, hogy sikeres, boldog emberré 

váljon a diák; 

- jól szervezett, nyitott, nyílt, őszinte, az iskola külső partnereivel és munkatársaival, 

- professzionális kommunikációra törekszik a fenntartó, diákok, szülők és a társszervek 

felé. 

- közös gondolkodásra, együttműködésre törekszik a szülőkkel, a kapcsolatot a kölcsönös 

bizalomra, tiszteletre épít, nyitott a kapcsolatteremtésre, 

- a munkahelyi kultúra egymás tiszteletére, megbecsülésére épül, a nevelőtestület tagjai 

megtartva egyéniségüket és egyéni arculatukat képesek együttműködni, csapatban, 

közösségben gondolkozni és cselekedni. 
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Milyen vezető szeretnék lenni? 

„A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: 

felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. 

Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a 

jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, 

amelyek majd később fognak megérni.” 

Nelson Mandela 

- azért dolgozom, hogy olyan iskolai légkört, munkahelyi klímát, alkotó környezetet 

tudjunk kialakítani, ahol diáknak, tanárnak lenni jó, ahol a közös munkában, mindenki 

megtalálja a kibontakozás lehetőségét; 

- kiemelten figyelek arra, hogy olyan szemlélet alakuljon ki, ahol minden tanulónak 

lehetősége van egyéni képességeinek, készségeinek fejlesztésére, a 21. században 

szükséges kompetenciák megszerzésére, ahol megtanulnak és szeretnek tanulni; 

- mindent megteszek azért, hogy az állandóan változó tartalmi és jogszabályi 

környezetben lépést tartsak a változásokkal, az iskolát a jogszabályoknak megfelelően 

magas pedagógiai-szakmai színvonalon tudjam irányítani, képviselni; 

- fontosnak tartom az őszinte, nyílt kommunikációt az iskolán belül és kívül, számítok 

kollégáim együttműködésére azért, hogy a közösen megfogalmazott célok 

megvalósítása érdekében együtt tudjunk működni; 

- törekszem az építő, előre mutató együttműködésre a fenntartóval, szakmai 

szervezetekkel az iskola harmonikus, szakmailag magas színvonalú működése, a pozitív 

iskolai kép kialakítása érdekében; 

- a hatékony iskola az együttműködő iskola, kiemelten figyelek szülőkkel való nyílt, 

őszinte, szakmailag megalapozott együttműködésre; 

- mindent megteszek azért, hogy a nevelőtestülettel együtt az iskola hagyományait, 

értékeit megőrizzem, megerősítsem, az iskola egyéni arculatát kiemelve a „Bartók” 

iskola tovább fejlődjön, gazdagodjon. 
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Célok, feladatok 
„Egynek minden nehéz; soknak 

semmi sem lehetetlen.” 

Széchenyi István 

Intézményvezetői terv 

 

Az oktatás, az iskola akkor működik jól, ha a társadalmi, szociális és technikai változások 

diktálta kihívásoknak meg tud felelni. Ez csak akkor lehetséges, ha értő figyelemmel követjük 

a változásokat, törekszünk megérteni a folyamatokat, megtaláljuk az oktatási rendszerben a 

válaszokat a ránk háruló feladatokat, mindezt az intézményi adottságok és lehetőségek mentén 

keretbe tudjuk foglalni. Célokat tudunk kitűzni és képesek vagyunk arra, hogy a célok 

megvalósítása érdekében összehangoltan cselekedjünk. Vezetői elképzelésem alapvető 

gondolata, egy olyan intézmény formálása, mely hiteles, amit a fenntartó szakmailag támogat, 

a szülők bizalommal keresnek, hiszen gyermekük megkapja mindazokat az ismereteket, 

kompetenciákat, melyek birtokában sikeres, boldog felnőttek lesznek. E folyamat 

kulcsszereplője a pedagógus, aki meghatározó a nevelőtestület összehangolt 

csapatmunkájában.  

Kiemelt feladatnak tekintem: 

 Az intézmény vezetőjének és az iskolavezetésnek alapvető szerepe van a hatékony 

működésben. Törekszem kialakítani egy, a konszenzus alapján, harmonikusan 

együttműködő, az iskolai problémákra gyorsan, hatékonyan, határozottan reagáló 

iskolavezetést, melynek irányító munkája hozzájárul a pozitív, magas szintű munkahelyi 

morál kialakulásához. 

 Az előttünk álló néhány év meghatározó szakmai kihívása lesz a NAT bevezetése, mely 

magában foglalja az új dokumentum értelmezését, az iskolai dokumentumok 

felülvizsgálatát, a Pedagógiai Program és a helyi tanterv átdolgozását. E feladat nem 

nélkülözheti az iskolavezetés szervező munkáját, szakmai iránymutatását és az egész 

tantestület áldozatos munkáját. 

 A szakmai munkaközösségek munkája meghatározó az iskola életében. Képviselik az 

intézmény szakmaiságát, tevékenyen vesznek részt az oktató-nevelő munka irányításában, 

tervezésében, szervezésében és az ellenőrzésében. Fokozni kell a munkaközösségek 

nagyobb felelősségvállalását, önállóságát. Hangsúlyosabbá szeretném tenni a 



2020. 

VEZETŐI PÁLYÁZAT 
BUDAPEST XXII. KERÜLETI BARTÓK BÉLA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

17 
 

munkaközösségek szerepvállalását, biztosítani a munkaközösségeken belüli egyenletes 

terhelést. 

 Prioritásként kell kezelni az iskola arculatának karakteresebb megjelenését, hagyományaink, 

értékeink markánsabb megjelenítését. Ezzel párhuzamosan teret és lehetőséget kell adni az 

új, innovatív elképzeléseknek, támogatni kell ezek megvalósulását. E tekintetben 

elengedhetetlen az intézmény arculatát, életét bemutató, az aktuális iskolai információkat 

tartalmazó kommunikációs csatornák újragondolása, megújítása továbbá az intézmény 

arculatát, hangulatát, belső életét meghatározó diákönkormányzat munkájának 

hangsúlyosabbá tétele, mely bevonja a tanulókat, és teret ad a fiatalos, kreatív szemléletének. 

 Korszerű, otthonos, barátságos csak akkor lehet az iskola, ha kívül-belül esztétikus, 

gondozott, tiszta. Törekszem együttműködni a fenntartóval, keresni és megteremteni a 

lehetőségét annak, hogy a több mint 40 éves múlttal, infrastruktúrával, bútorzattal, 

eszközállománnyal rendelkező épület részletekben vagy egészben megújulhasson, 

barátságos, balesetmentes és higiénikus legyen. 

 A nevelés-oktatás, az tanári feladatok és az adminisztratív teendők ellátása érdekében 

elengedhetetlen a technikai, informatikai, oktatástechnikai eszközök cseréje és bővítése. 

Törekszem forrásokat keresni az IKT eszközök fejlesztésére. 

 A jelenleg iskolapadban ülő tanulók, akik már egy új generációhoz tartoznak, más 

pedagógiai módszerek alkalmazásával oktathatók-nevelhetők hatékonyan. A tanulók és az 

őket tanító kollégák – pusztán az életkorból adódóan is – más generációhoz tartoznak. 

Meggyőződésem, hogy a ma iskolásai nem jobbak vagy rosszabbak az előző korosztályok 

képviselőinél, egyszerűen más társadalmi környezetben szocializálódtak. A sikeres 

együttműködés érdekében törekednünk kell arra, hogy megismerjük, megértsük őket. 

Nyitottá kell válni új módszerek, technikák alkalmazására, ezért tudatosan kell keresni a 

lehetőséget arra, hogy továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, a belső tudásátadás 

alkalmazásával, esetmegbeszélések tartásával a kollégák nyitottá váljanak, megismerjék és 

alkalmazni tudják ezeket a technikákat. 

 A szülő és iskola közötti, egymás tiszteletére és megbecsülésére épülő kapcsolat 

kulcsfontosságú. A tanulókhoz hasonlóan, a szülők is már egy más generációt képviselnek 

– a pedagógusok életkorából adódóan is – azonban meg kell találni azokat a kommunikációs 

csatornákat, melyeken keresztül jól együttműködő kapcsolatot tudunk kiépíteni. Az 

eredményes partneri kapcsolat megkívánja az intézmény részéről a higgadt, szakmailag jól 
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alátámasztott, professzionális kommunikációs technikák ismeretét és alkalmazását, mely 

fejleszthető, elsajátítható. 

 Szeretném hangsúlyosabbá tenni a pedagógusok tehetséggondozó munkáját. Támogatom a 

tehetségek felkutatását, kibontakozását, törekszem megteremteni a lehetőségét az egyénre 

szabott fejlesztésnek, egyéni mentorálásoknak. Ösztönzöm a tanórai differenciálást, a 

változatos tanítási-tanulási módszerek alkalmazását, melyek lehetőséget teremtenek, a 

tehetséggondozásra. 

 Már most is, de tapasztalataink szerint a jövőben is egyre hangsúlyosabb lesz az egyéni 

bánásmódot, speciális segítséget igénylő gyermekek tanítása. Iskolánkban nem meghatározó 

a BTMN-es vagy az SNI státusszal rendelkező tanulók jelenléte, azonban emelkedik 

azoknak a gyerekeknek a száma, akik ún. „papír nélküli” valamilyen részképesség zavarral 

küzdenek. Egyre több azon tanulók száma is, akiknek az érzelmi intelligencia fejletlensége 

vagy szociális éretlenség, a motiváció hiánya okoz gátló tényezőket a tanulási folyamatban. 

Ezeket a tanulókat nem hagyhatjuk magukra. Fejlesztésük, tanításuk komoly szakmai 

kihívás. Az eredményes munka feltétele, hogy észleljük a problémát, majd szoros összefogás 

épüljön ki a fejlesztésben részt vevő szakemberekkel, illetve az iskolán belül és az iskolán 

kívül, továbbá szervezett továbbképzéssel, az intézményen belüli tudásátadással segítsük 

egymás munkáját. 

 Az egész napos iskolai nevelés-oktatás tanórán kívüli ideje lehetőséget biztosít az egyéni 

tanulási képességek fejlesztésére, tanulási módszerek, stratégiák megismertetésére és 

begyakorlására, mely hozzájárul a tanulási eredmények javításához és az esélyek 

kiegyenlítéséhez. Amennyiben a NAT bevezetésével megvalósul a délelőtti tanórák 

csökkenése, a nem tanórával töltött idő megemelkedik, lehetőséget ad a szabadidő 

korosztályoknak megfelelő, a tanulók érdeklődését figyelembe vevő gazdag programok 

megvalósításához. Az e területen dolgozó kollégáimat szeretném ösztönözni az eddigi 

szokások újragondolására, megújítására. 

 Iskolánkban nem meghatározó az iskolaváltás. Szeretném a felső tagozat létszámát 

stabilizálni, hogy egyre kevesebb tanuló válassza alternatívának a 4, ill. a 6 osztályos iskolát. 

 A pedagógusok korfája rákényszeríti az iskola vezetését a tudatos, tervezett 

generációváltásra. Tapasztalt, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező kollégáink hamarosan 

nyugdíjba vonulnak. Számunkra fontos, hogy azokat az értékeket, hagyományokat, azt a 
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tudást, ami az iskolánkat „a Bartók”-ká tette, át tudják adni, a fiatal kollégák hozzanak friss 

szemléletet, és be tudjanak illeszkedni. 

 Iskolánk egyik erőssége és specialitása a idegen nyelvi képzés, mely a mai napig is vonzó a 

tanulók és a szülők körében. A kisgyermekkori nyelvtanítás módszertana különleges tanári 

attitűdöt, szerepvállalást, módszerbeli gazdagságot kíván meg a nyelvet tanító kollégáktól. 

Mindent meg kell tenni azért, hogy ez a képzési forma jól beilleszkedjen az iskola életébe, 

kiegészítse a képzési struktúránkat. Elgondolásra érdemesnek tartom egy belső, iskolai 

mérési rendszer bevezetését, melynek végén az intézmény a tanulóknak konkrét, egyénre 

szabott javaslatot tud tenni a megszerzett nyelvtudás szintjéről, eredményéről. 

 A teljeskörű intézményi önértékelés törvényi kötelezettség is, de véleményem szerint egy 

korszerű intézmény, szervezet belső igénye és elvárása, hogy tisztába legyen saját értékeivel, 

és folyamatosan monitorozza a fejleszthető területeket. A rendszer kiépítése, és szabályszerű 

működtetése elengedhetetlen a jogszabályban előírt pedagógiai-szakmai ellenőrzésekhez is. 

A jövőben feladatunk ennek megszervezése és jogszerű működtetése. 

 Fontosnak tartom ösztönözni és segíteni azokat a kollégáimat, akiknek lehetéségük van a 

pedagógus életpályamodellhez tartozó minősítési rendszerben részt venni. Sajnálatos, hogy 

a helyzetelemzésben bemutatott intézményi „korfa” okán nagyon kevés kollégámnak van 

erre már lehetősége, pedig az itt töltött idő alatt meggyőződtem arról, hogy gazdag szakmai 

életutat tudnának bemutatni. 

Vezetői programom megvalósításához számítok valamennyi pedagógus maximális szakmai 

tudására, együttműködésére, az alkalmazottak és a fenntartó támogatására. 

 

Budapest, 2020. március 6. 

 


