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(forrás: Pécsi Sebestyén É-z. Ált. Isk. és AMI)  

 

SZAKMAI ÉLETÚT BEMUTATÁSA 

 

Név:  Horváth Erika 

Iskolai végzettség:  főiskola 

Képzettség:  magyar- orosz- német szakos tanár,  

         közoktatásvezető 

Munkahely:  Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Beosztás:  intézményvezető, mesterpedagógus 

 

 

Tudatos szakmai fejlődés 

 

36 éve vagyok pedagógus, 6 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedtem, 15 éve pedig az 

iskola intézményvezetőjeként dolgozom.  

 

Pedagógus pályámat 1982. augusztus 15-én kezdtem Kiskunhalason a Dimitrov Téri 

Általános Iskolában, képesítés nélküli nevelőként. Az iskola, ahol tanítani kezdetem, speciális 

helyzetben volt, és több tagintézményből állt. Egyrészt egy szegregált, roma iskolát kezdett el 

a városvezetés átszervezni többségi, roma tanulókat integráló iskolává. Másrészt ebben az 

időben kezdődött a város környéki tanyasi iskolák megszüntetése. A tanyasi iskolákat – ahol 

összevont alsó tagozat működött, felsőtagozat már nem - tagintézményként csatolták a város 

központjában található iskolánkhoz.  

Az iskola főépületében, az alsó tagozaton, 1-4. évfolyamon, évfolyamonként 2-2 osztályban 

folyt a tanítás s a többségi osztályokba roma tanulókat integráltunk. A felső tagozat 5. és 6. 

évfolyamon egy-egy, 7-8. évfolyamon pedig egy összevont osztállyal működött .  

Magyart, oroszt, történelmet és éneket tanítottam felső tagozaton roma gyerekeknek. Emellett 

rendszeresen jártam helyettesíteni az iskola tagintézményeibe, a rekettyei tanyasi iskolába és a 

város szélén lévő roma iskolába, ahol alsó és felső tagozaton egy-egy összevont osztályban 

folyt a tanítás.  

Nagyon szerettem tanítani ebben az iskolában. Pályakezdőként, képesítés nélküli tanárként 

olyan szociális helyzetben lévő emberek életét ismertem meg, amiről addig fogalmam sem 

volt. Egy ötödikes roma osztály osztályfőnök lettem. Családlátogatásaim során a nyomor, a 

nélkülözés hihetetlen mélységeit ismertem meg. Kemény, de szép korszak volt ez a 
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„Azért vagyok pedagógus, hogy a 
természetnek nyers gyémántját, szép 
vigyázattal, csendben csiszoljam 
kristályba!” 
                                       (Németh László) 
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pedagógus pályafutásom kezdetén, ami erőssé és kitartóvá tett. Megtanított arra, hogy lássam, 

milyen sokfélék is vagyunk, és ez a sokféleség rengeteg értéket hordoz magában. Az empátia, 

tolerancia, segítőkészség a családi nevelésem fontos részét képezte, amely értékeknek 

munkám során nagy hasznát veszem. 

1984/85-ös tanévben felvételt nyertem Szegedre a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nappali 

tagozatának magyar-orosz szakára. 6 szemesztert nappalin végeztem, 1987 szeptemberétől, 

negyedéves főiskolai hallgató koromban, átjelentkeztem levelező tagozatra, visszatértem 

szülővárosomba és a Dimitrov Téri Általános Iskolába. Aktívan bekapcsolódtam az 

intézményben folyó szakmai munkába. A távollétem 3 éve alatt jelentősen megváltozott az 

iskola tanulóinak összetétele, a roma osztályok kimenő rendszerben megszűntek, már csak 

egy roma osztály volt, 8. évfolyamon. 

Az iskola ebben az időszakban Zsolnai József értékközvetítő és képességfejlesztő programját 

alkalmazva szervezte az oktatást. A program a NYIK-re épült, és elsődleges célja a 

hátránycsökkentés és a tehetségfejlesztés megvalósítása az állami oktatás keretein belül. Ez a 

program az iskola adottságaihoz remekül illeszkedett. Rendszeresen vettem részt 

továbbképzéseken, tanfolyamokon a bázisiskolában, Törökbálinton. Nagyon tetszett a 

program, mert sokszínű volt, a gyerekek érdeklődését és kreativitását felhasználva tette az 

iskolai munkát érdekessé diák és tanár számára egyaránt. Magyart és orosz nyelvet egyaránt 

tanítottam, valamint alsó tagozaton drámajátékot, amit különösen szerettem. 

1988 júniusában szereztem magyar-orosz szakos tanári diplomát, és az elkezdett munkámat 

folytattam tovább az iskola falai között. Családi helyzetem azonban megváltozott, ezért a 2. 

tanév végén elhagytam az iskolát. 

Megpályáztam egy magyar-orosz szakos tanári állást Újpesten, és 1989. augusztus 21-én a 

Komját Aladár utcai Általános és Zenetagozatos Iskola tanára lettem. Az iskola több 

névváltozáson is keresztülment, 1995-ben felvette Pécsi Sebestyén orgonaművész és 

zenepedagógus nevét. Ebben az iskolában dolgozom immár 32. tanéve. 

Az iskolában 1989 szeptemberében, a nevelőtestület által kidolgozott, újító szemléletű 

pedagógiai koncepció került bevezetésre, és ebbe az innovatív munkába kapcsolódtam be. Új 

tantárgyakat vezettünk be,1. 2. évfolyamon Játék és mese, 3. 4. évfolyamon Mese és valóság 

néven, 5. 6. évfolyamon Ember és valóság, 7. 8. évfolyamon Valóság és társadalom. 

Bevezetésre került alsó tagozaton a néptánc, felső tagozaton pedig magyar, orosz, 

matematika, fizika és kémia tantárgyakból differenciált csoportbontás szerint szerveztük meg 

a tanórákat. A követelményrendszert az adott csoport képességeinek megfelelően minimum, 

optimum és maximum szintre dolgoztuk ki. A magyar munkaközösség munkájába aktívan 

bekapcsolódtam. Az iskolában, kezdő tanárként, zömében közepes és gyenge csoportokat 

tanítottam, így e csoportok követelményrendszerének kidolgozásával bíztak meg. Lehetőség 

volt a tananyag bizonyos mértékű átalakítására, kiegészítő anyagok beiktatására. Idősebb 

kollégáim elfogadták a javaslataimat, így a gyerekek érdeklődéséhez közelebb álló irodalmi 

művek is bekerültek a tananyagba. Nagy lelkesedéssel kezdtem el az iskolában dolgozni, 

mind a magyart, mind az oroszt szívesen tanítottam.  

A felső tagozaton bevezetett új tantárgyak alkalmasak voltak a gyerekek szociális 

kompetenciáinak fejlesztésére. Javaslatomra 7-8. évfolyamon az önismeret és önértékelés 

témakörébe tartozó tartalommal is kiegészítettük az órák tananyagát. A tananyag 
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összeállításakor, kidolgozásakor a gyerekek érdeklődésének, életkorának megfelelő anyagokat 

válogattunk. 

Bevezetésre került 7. évfolyamon vizsga, aminek segítségével a tanulók rendszerezni tudták 

tudásukat, és egyben a vizsgahelyzet gyakorlását szolgálta. Komoly előkészítő munkát 

követelt meg a vizsgáztatás tanártól és diáktól egyaránt. A hatása és visszhangja szülők és 

gyerekek között is pozitív volt. A vizsgával csak javítani lehetett. A vizsgatantárgyak: 

magyar, matematika, ének és egy szabadon választott tantárgy zenetagozaton, matematika, 

magyar és két választható tantárgy általános tantervű osztályok esetében. Később az ének 

vizsga átkerült 8. évfolyamra. A tanulók tudásának rendszerezésére szolgáló vizsgát, 

intézményi jógyakorlatként, a mai napig megőriztük. A magyar munkaközösség tagjaként a 

magyar tantárgy vizsga tematikájának kidolgozásában vettem részt. 

1991-ben,  kollégám tartós betegsége miatt, rám bízta az iskola igazgatója az egyik 7. osztály 

osztályfőnöki teendőinek ellátását, így több mint fél évig voltam helyettes osztályfőnök. A 

gyerekekkel és szüleikkel sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítanom, ami a több tanuló 

esetében a mai napig tart. A kollégám visszatérése után tovább segítettem az osztályfőnöki 

munkáját. 

1992 szeptemberében osztályfőnöki feladattal bíztak meg. Az 5. z osztály osztályfőnöke 

lettem. Ettől kezdve gyökeresen megváltozott az iskolában betöltött szerepem. A tanulók 

képességeit maximálisan kibontakoztató tanítás-tanulás szervezése mindig fontos volt a 

számomra. Emellett a szabadidő hasznos és minőségi eltöltése is szerepet kapott az iskolai 

munkámban. Rendszeresen jártunk színházba és hangversenyekre. Az osztálykirándulások, 

nyári táborok megszervezésében elsődleges célom volt, hogy hazánk nevezetes helyeit együtt 

bejárjuk. Bekapcsolódtam osztályommal az Egerszegi Krisztina nevével fémjelzett, és a 

Pharmavit által szervezett Életrevaló Plusz játékba. A játékra azért neveztem be, mert bíztam 

annak közösségformáló hatásában. A feladatok érdekesek voltak, fejlesztették a kreativitást, a 

gyerekeknek addig számukra ismeretlen helyzeteket kellett megoldani. Programokat tervezni, 

szervezni, és lebonyolítani. A közös élmények erősítették az osztályközösséget. A 

középmezőnyben végeztünk, de az iskola életének mozgalmasabbá tételében, hagyományok 

teremtésében fontos szerepet játszottunk az osztályommal. Palacsinta-partit szerveztünk, a 

bevételből használati tárgyakat, CD lejátszót vásároltunk, sziklakertet építettünk az udvaron, 

fákat ültettünk, adományokat gyűjtöttünk. Iskolai indulót írtak a gyerekek, iskolai pólót 

terveztünk és szitanyomással készíttettünk az iskola tanulói számára. Azóta szervezünk 

palacsinta partikat, azóta van az iskolának „egyenpólója”. sőt ma már jelvénye is. Az iskola 

gálaműsorán az osztályom által színpadra vitt produkciót az alapítvány kuratóriuma egymást 

követő két évben is pénzjutalommal értékelte.  

1995-ben, az iskola névadó ünnepségén, Guiness rekord kísérletet jegyeztettünk be, több száz 

léggömböt eresztettünk fel az iskola udvaráról. Az eseményen jelen volt Geszti Péter, mint a 

rekordkísérlet ellenőre. Sok szívet melengető emléket őrzök erről az időszakról. Az osztályom 

tanulóival a mai napig rendszeres kapcsolatot tartok. 

Természetesen az osztályfőnöki munkám mellett szakmai munkám magas szintű művelése is 

fontos volt a számomra. Tanítványaimmal rendszeresen részt vettünk kerületi tantárgyi 

versenyeken, eljutva a fővárosi fordulóra is a Komplex magyar nyelvi versenyen vagy 

Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen.  
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Osztályfőnöki munkám 1996-ban folytatódhatott, mert másodszor is osztályfőnök lettem. Az 

előző osztályommal megkezdett feladatokat a második osztályommal közösen folytattuk. 

Nagy tervem vált valóra, amikor az osztályommal iskolaújságot kezdtünk szerkeszteni. A 

gyerekek kreativitásának, gyűjtőmunkájának eredményeként 3 évig jelent meg az iskolaújság, 

A5-ös méretben, az iskolavezetés támogatásával, fénymásolva. Ebből az osztályomból 2 

tanuló ma is újságíróként tevékenykedik. 

1996 szeptemberében új feladatot kaptam, az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjévé 

választottak. Belső továbbképzést szerveztem pedagógus társaim számára pszichológus 

meghívásával, illetve az osztályfőnöki munkát segítő szakirodalom listát állítottam össze, és 

egy adott témakörhöz kapcsolódóan munkaközösségi foglalkozásokat szerveztem a 

szakirodalom feldolgozásával. Az alsó és felső tagozat átmeneti nehézségeit csökkentve 

teadélutánt szerveztünk a szülők, az alsó tagozatos tanító, a felsős osztályfőnök illetve 

szaktanárok számára. A munkaközösség-vezetői munkám sok örömet, és szakmai fejlődést 

jelentett magam és a munkaközösség tagjai számára egyaránt. Először kerültem abba a 

helyzetbe, hogy pedagógus közösséget irányítsak, középvezetőként. Bemutató órákat 

tartottam a munkaközösség tagjainak, amit óramegbeszélés követett.  

1995-ban sikeres nyelvvizsgát tettem, és jelentkeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

német nyelv és irodalom tanári szakra, esti tagozatra. Úgy éreztem, egyszakos tanárként az 

iskolai munkába nem tudok olyan eredményesen bekapcsolódni, és szerettem volna újra 

iskolapadba ülni, fejleszteni a tudásomat. 1998-ban szereztem némettanári képesítést. 

1998-ban az osztályomba került egy kínai tanuló, aki nem beszélt magyarul. Nehéz feladat elé 

állított ez a helyzet.  Magyart kellett tanítanom idegen nyelvként. Próbáltam hasznosítani a 

nyelvtanári tudásomat, az orosz módszertani tudásomat az írástanítás terén, egyéb 

ismereteimet pedig a nyelvtanítás terén. Az eredmény meglepően jó volt, mert a tanuló igen 

nagy motivációval kezdett bele a tanulásba. A jobb eredmény elérésének érdekében 

jelentkeztem a Hungarian Language School magyar, mint idegen nyelv képzésére.  Nagyon 

sokat tanultam ezen a képzésen, olyan ismereteket is, amit a napi munkám során hasznosítani 

tudok ma is. (A kínai tanulót sikerült felkészíteni a gimnáziumi felvételire, azóta egyetemet 

végzett, közgazdászként tevékenykedik, és ma is tartjuk a kapcsolatot.) A képzés elvégzése 

után, másodállásban, 2 évig külföldi cégvezetőknek, multinacionális vállalatok 

alkalmazottainak (főként német és orosz/ukrán anyanyelvűeknek) magyart tanítottam idegen 

nyelvként. Több szempontból is érdekes feladat volt. Eleve már a „tanulók” életkora miatt is, 

legfőképpen a tananyag tartalma volt más, és szemléletváltást is jelentett magyartanárként 

magyart idegen nyelvként tanítani. Módszertani kultúrám sokat fejlődött ebben az időben. 

2000 tavaszán, közeledve a 2. osztályom ballagásához, az iskola igazgatója felkért, hogy 

szeptember elsejétől legyek az iskola átalános igazgatóhelyettese. Komoly dilemma volt a 

számomra, mert nagyon szerettem, szeretek tanítani, és tudtam, ez a feladat sokkal kevesebb 

tanítással jár.  

Ezen a tavaszon az iskolában belső ellenőrzés volt, ami az iskolai dokumentumok 

aktualizálásának szükségességét is megállapította. A határidő a szabályzatok módosítására 

2000 ősze volt, így az igazgatónő felkért, készítsem el az iskola SZMSZ, Házirend, 

Pedagógiai program tervezetét, hogy a szükséges legitimációs folyamat után az iskolai 

szabályzatok hatályba léphessenek. Tanárként, aki addig ilyesfajta feladatokkal sohasem 

foglalkozott, szinte kilátástalannak tűnt a feladat megoldása. Családi, munkatársi támogatással 
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több hónapos előkészítő munka után sikerült az intézményi dokumentumokat elkészíteni, 

megismertetni a kollégákkal,  iskolai alkalmazottakkal, szülőkkel és elfogadtatni azokat. 

Szükségét éreztem, hogy vezetői tudásomat fejlesszem, 2002-ben jelentkeztem a 

Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem Közoktatás vezetői képzésére, ahol 2004-ban 

kaptam diplomát. A képzés fontos vezetéselméleti ismereteket adott, illetve a tanügyigazgatás 

területén elengedhetetlen tudást biztosított a számomra. Emellett a szemléletformálás, a 

vezetői feladatok megoldása, és a képességek fejlesztése terén is pozitív volt a képzés. 

A Comenius 2000 minőségirányítási és minőségfejlesztési program bevezetése a 

közoktatásban ismét új kihívás volt a számomra. Továbbképzéseken vettem részt, 

szakirodalmat tanulmányoztam és egy csoport vezetőjeként elkészítettük az intézmény 

minőségirányítási programját. A kidolgozott rendszer működtetése éveken keresztül a 

feladatom volt.  Az iskolai élettől addig idegen szemléletmód honosodott meg, ami 

természetesen tartalmazott sok hasznos elemet is, mint például a pedagógus értékelési 

rendszer kidolgozása, amit többszöri módosítás után ma is működtetünk. Valamint a szülői és 

tanulói elégedettség mérés, amit 2003-tól 3 évente végzünk. A mérés eredményét értékeljük, 

és a tervezés során figyelembe vesszük. 

2006 tavaszán változó világ kihívásainak megfelelni akarva jelentkeztem egy 125 órás 

Európai Uniós képzésre, melynek elnevezése Pályázatírás és projekt menedzsment volt. A 

képzés nagyon érdekes, hasznos volt, bővítette a látókörömet, sok új ismeretet nyújtott. 

Az oktatáspolitika változása, a nem szakrendszerű oktatás bevezetése kapcsán adott új 

feladatokat, és részt vettem a nem szakrendszerű oktatás megvalósítását célzó 120 órás 

képzésen. A nem szakrendszerű oktatás bevezetését komoly szakmai munka előzte meg. 

Kidolgoztuk a humán és természettudományos tantárgycsoportok tananyagát, tematikáját, 

óratervét, tanmenetét úgy, hogy azok kapcsolódjanak bizonyos pontokon egymáshoz. Sajnos, 

a bevezetést követően, néhány év után a nem szakrendszerű oktatást eltörölték. 

2006 februárjában pályázatot nyújtottam be az Újpest Önkormányzata által kiírt 

intézményvezetői pályázatra. 2006. augusztus 15-én lettem az intézmény vezetője. Ekkor 

kezdődött pályafutásom legizgalmasabb, és talán legnehezebb szakasza. Vezetőtársaimmal 

összhangban elkezdhettem elképzeléseim megvalósítását. Sajnos nem ment 

zökkenőmentesen, mert 2007 tavaszán a kerületi önkormányzat összetétele megváltozott. Az 

új szervezet az oktatási szerkezet átalakítását tervezte a kerületben. A mi iskolánk is a 

bezárandó iskolák listájára került. Széleskörű társadalmi összefogás eredményeként az iskola 

elkerülte a bezárást, de a helyzete jelentősen megváltozott. Három komoly változás 

következett be a fenntartó képviselőivel folytatott tárgyalások után. A földszinten 5 tanterem 

leválasztásra került, és más funkciót kapott, ezért át kellett szervezni kisebb területre az 

iskolai feladatok megoldását. Osztályokat kellett összevonni, ezáltal csökkenteni a pedagógus 

létszámot. Az addigi, nem körzetes iskola státuszunk, beiskolázási körzettel rendelkező 

iskolára változott. Új helyzet alakult ki, de az iskolában, Újpest legrégibb közoktatási 

intézményében, tovább folytatódhatott az oktatás. 

2011-ben lejárt az első vezetői ciklusom, mivel vezetői terveim megvalósításának az elején 

voltam, ismételten pályáztam. A pályázati eljárás folyamatait végig járva éreztem magam 

mögött szülői közösség, a diákság, a nevelőtestület támogatását. A pályázat sikeres volt, az 

önkormányzat képviselőtestülete szintén egyhangúlag támogatta újabb 5 évre a vezetői 

kinevezésemet. 
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A második vezetői ciklusomra esett a közoktatási rendszer teljes szerkezeti átalakítása, ami 

nagyon sok változást is hozott a vezetői munkám terén. 2016-ban telt le a 2. vezetői ciklusom. 

Az EMMI által kiírt vezetői pályázatra nyújtott vezetői terveimet a nevelőtestület, a szülői 

közösség, a diákság és az önkormányzat képviselőtestülete, valamint a tankerület vezetője is 

támogatta, így újabb 5 évre megbízást kaptam. Nehéz, de szép feladat intézményvezetőnek 

lenni. A felelősség a nevelőtestületért, a gyerekekért, annak az értékrendnek a 

megvalósításáért, amit követendőnek tartok, komoly feladat, és gyakorlatilag életem minden 

pillanatában jelen van. Folyamatosan képzem magam, vezetői és tanügyigazgatási, jogi téren 

egyaránt, igyekszem vezetői képességeimet fejleszteni, részt veszek vezetői konferenciákon, 

előadásokon, értekezleteken. Online oldalakon, szakkönyvekből egyaránt szerzek ismereteket.  

2015- ben jelentkeztem az Oktatási Hivatal által szervezett ”Intézményvezetők felkészítése az 

intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez 

kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására” című 30 órás képzésre, melyet sikeresen 

elvégeztem megismertem a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógus-életpályamodell 

jogi szabályozását, a pedagógus minősítési eljárás és a szakmai ellenőrzés szabályait, menetét. 

Megtanultam, hogyan kell használni az Oktatási Hivatal által működtetett e-portfólió felületet. 

A pedagógus minősítés bevezetése új feladatként jelent meg az intézményvezetői 

munkámban. A portfólió elkészítése új elvárásrend szerint és a minősítési eljárás rendjének 

megismerése, az intézményi delegált feladatkörének ellátása új kihívást jelentett a számomra. 

Több alkalommal voltam intézményi képviselő minősítő vizsgán és eljáráson. Jó 

tapasztalatokat szereztem a minősítési eljárás során, bíztatom tanártársaimat minősítési 

eljárásra jelentkezésre. 

2018-ban KRÉTA alaprendszer kezelését online a 30 órás továbbképzési programon 

sajátítottam el: „Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) 

pedagógus moduljaihoz” Kollégáimat bíztattam a képzés elvégzésére, iskolánkban minden 

pedagógus tanúsítványt szerzett a képzésről. 

2019-ben felvettük a kapcsolatot a Kreatív Partnerség Magyarország program képviselőivel és 

elindult az együttműködés előkészítése, aminek eredményeként 2020 szeptemberében elindult 

4 osztályban a program megvalósítása. 

A kötelező óraszámom keretében magyar nyelv és irodalom tantárgyat tanítok. Igyekszem a 

módszertani kultúrámat fejleszteni. Tagja vagyok online pedagógus csoportoknak. Az internet 

segítségével rendszeresen tájékozódom az aktuális oktatási kérdésekről. 

Igazgatói munkám elismeréseként, 2011 májusában, a nevelőtestület szavazata alapján 

elnyertem iskolánk legrangosabb kitüntetését, a Pécsi-díjat, ezzel bekerült a nevem iskolánk 

Aranykönyvébe.  

2019-ben, pedagógus napon, az Észak-Budapesti Tankerületi Központ tankerületi 

igazgatójától vehettem át az iskola nevelőtestületéért és tanulóiért végzett munkám 

elismerésére tankerületi elismerő oklevelet, és a Szent Jobb emlékérmet. 

2020-ban az Észak-Budapesti Tankerületi Központ tankerületi igazgatója dicsérő oklevéllel 

ismerte el a nevelőtestület munkáját az online oktatás megszervezése és lebonyolítása során. 

 

 

 

 



Vezetői pályázat  Horváth Erika 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 11 

Feltáró-elemző tevékenység 

Vezetőként a pedagógiai munka eredményessége, tanulók fejlődésének biztosítása érdekében 

rendszeresen elemzéseket, vizsgálatokat kell végeznünk. Szaktanárként tantárgyi 

felméréseket, osztályfőnökként szociometriai elemzéseket, vizsgálatokat készítettem a 

tanulókról. Félévkor és év végén magyarból minden tanuló és osztály esetében %-os 

kimutatást készítek, összehasonlító elemzéseket végzek a tanulók fejlődéséről. 

Igazgatóként kiemelt feladatom az intézményi mérések lebonyolításának koordinációja.  

Fontos feladatomnak tartom még az SNI-s és BTM-es gyerekek kiszűrését, vizsgálatra 

küldését, hogy számukra az integrált oktatás keretében megfelelő fejlesztő foglalkozásokat 

biztosítsunk. A munkám során kapcsolatot tartok az iskolában dolgozó utazó 

gyógypedagógusokkal. Szorgalmazom, hogy kollégáim is kiemelt feladatuknak tartsák, hogy 

a tanulók integrált oktatásával kapcsolatos kötelezettségünknek eleget tegyünk.   

A törvényi kötelezettségünknek eleget téve évente elvégezzük a tanulók nyomon követését, a 

középiskolák visszajelzése alapján, és megvizsgáljuk, tanulóink hogyan állják meg a helyüket 

a középiskolákban.  

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának, illetve a veszélyeztetettségi okok 

feltárásában szorosan együtt működöm az osztályfőnöki munkaközösség tagjaival a felső 

tagozaton, valamint a gyermekvédelmi felelőssel. 

2011. óta részt vettünk MTA SZTE Képességfejlődés Kutató Csoport Szegedi Iskolai 

Longitudinális Programban. A 2018/19-es tanévben a 8. évfolyamon is részt vettek a 

tanulóink a mérésben, velük kezdtük 1. osztályos korukban az együttműködést. A mérés 

értékelését figyelemmel kísértük.  

Évente elvégezzük a kompetenciamérés eredményeinek a vizsgálatát, illetve a mérések 

összehasonlító elemzését. A humán és reál munkaközösséggel szorosan együtt működöm a 

feladat elvégzése során. A tapasztalatokat felhasználom az iskola éves feladatainak 

meghatározásakor. Az eredmények ismeretében intézkedési tervet készítünk. Az idegen 

nyelvi és NETFIT mérés eredményeit az adott tantárgyakat tanító kollégákkal együtt 

elemezzük és értékeljük. 

A minőségellenőrzési csoport tagjaként rendszeresen részt veszek óralátogatásokon, az órákat 

értékelő megbeszélésén. A pedagógus értékelési rendszer működtetése során a szülők, 

kollégák véleményét kérdőív segítségével kérjük az adott pedagógusról. Az összegyűjtött 

adatokat (óralátogatás, szülői, munkatársi kérdőívekere adott pontszámokat összesítem, 

összevetem a pedagógus önértékelésével) értékelem, és a pedagógussal a tanév végén 

ismertetem az eredményt. Támpontokat adva az önfejlesztési tervük kidolgozásához. 

A tanév elején értekezleten határozzuk meg a munkaközösségek vezetőivel a tanév céljait és 

feladatait, és évnyitó értekezleten vitatjuk meg a nevelőtestület tagjaival. Elkészítem az iskola 

éves munkatervét.  Félévkor és év végén értekezlet keretében elemző munkát végzek a 

pedagógusok beszámolói alapján az iskolában folyó szakmai munkáról. A beszámolási 

kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom az intézmény fenntartóját az elért 

eredményekről, és a további célokról, feladatokról. Az iskola éves munkatervének 

kidolgozása során a célok és feladatok meghatározása során figyelembe veszem az előző 

években elért eredményeket, és a megfogalmazott hiányosságokat. 
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Háromévente elégettségi mérést végzünk a szülők és a tanulók körében. Az eredményeket 

nevelési értekezlet formájában értékeljük. 

Erősségeink: emelt szintű ének-zene oktatás, alapfokú művészetoktatás, tanórán kívüli 

foglalkozások, terhelhetőség, szakmai tapasztalat, nyitottság, eredményeink, sokszínűség, 

ökoiskola, rendezvények, közösségi munka 

Gyengeségeink: udvar minősége, egységes eljárás megvalósítása munkánk során 

Veszélyek: Iskola környezete, hiányszakok, SNI-s, BTM-es tanulók számának növekedése, 6. 

8. osztályos gimnáziumok elszívó ereje 

Lehetőségek: pályázatok, összefogás a szülőkkel, kiterjedt kapcsolatrendszer, szakmai munka 

erősítése, idegen nyelv tanításának erősítése, a nevelőtestület innovatív képességére építve 

módszertani megújulás, Kreatív Partnerség Magyarország Programmal történő 

együttműködés. 

Évente átvizsgálom az iskolavezetés tagjaival együttműködve az intézményi 

dokumentumokat, elvégezzük a szükséges módosításokat. Legutóbb a Házirend módosítását 

végeztük el. Az elemzések, étékelések hatékonyan hozzájárulnak intézményben folyó nevelő-

oktató munkám javításához.  

 

Fejlesztő-újító tevékenység 

Igazgatói kinevezésem után - 2006-tól - kimenő rendszerben megszüntettem az általános 

tantervű osztályokat, mert hiszek a zene képességfejlesztő és személyiségformáló hatásában. 

Abban, hogy nemcsak a jó képességű gyerekeknek hasznos a zenetanulás, hanem a gyengébb 

képességűekre is fejlesztőleg hat. Szemléletet, értékrendet formál, pozitív hatással van az 

iskolai viselkedésre is.  Az iskolában ma már minden tanuló az emelt szintű ének-zene oktatás 

keretein belül kezdi meg a tanulmányait.  

Az emelt szintű ének-zeneoktatáshoz szorosan kapcsolódó kórus órákon való részvétel 6. 

évfolyamig vált kötelezővé. Az így felszabaduló 2 óra keretet 7-8. évfolyamon az idegen 

nyelv óraszámának emelésére fordítottuk. 

Az idegen nyelv óraszámát 7-8. évfolyamon heti 5 órára emeltük, a kollégáim a plusz két 

órában kommunikáció fejlesztésére fókuszálnak. Emellett megvalósítottuk a képességei 

szerinti csoportbontást, így a gyerekek nyelvtudását, középiskolai felkészítését 

eredményesebbé tudjuk tenni.  

Azon tanulók számára, akiknek eredményei magyar illetve matematika tantárgyból gyengék, 

heti 2-2 óra keretben csoportos fejlesztő foglalkozásokat tartunk, oly módon, hogy az ének 

óraszámukat az általános tantervű osztályok óraszámára csökkentjük, illetve az idegen nyelv 

óraszámát is a kötelező alap óraszámon tartjuk. 

7-8. évfolyamon választhatóvá tettem a kórusfoglalkozások látogatását, létrejött a 

kamarakórus. 

A néptánc tanítása kezdetben csak alsó tagozaton folyt. Úgy gondoltam, a mozgáskultúra 

fejlesztése nem korlátozódhat kizárólag a testnevelés órákra, az iskola minden évfolyamára 

kiterjesztem a néptánc tanítást, felső tagozatra is, ami 7-8. évfolyamon társastánc tanításával 

is kiegészül.  

2006. óta a környezettudatos magatartásformák erősítése, a természettudományos tantárgyak 

színvonalának emelése az iskolában kiemelt feladatként van jelen. Ökoiskolai pályázatot 
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nyújtottam be, sikeresen teljesítettük a kritériumokat, már évek óta az Örökös Ökoiskola cím 

birtokosai vagyunk. 

A természettudományos tantárgyak tanítási körülményeit javítandó, támogatom kollégáimat 

abban, hogy minél több alkalommal keressék fel a Könyves Kálmán Gimnáziumban található 

Öveges Labort. Pályázati formában jutottunk interaktív táblához, laptopokhoz, tabletekhez, 

így kialakítottunk egy jól felszerelt természettudományos tantermet.  

A zeneiskolán folyó hangszertanítás színvonalának emelése és a hangszerállomány 

fejlesztésére pályázati és állami támogatásból valósult meg. Így mára a zeneiskolai 

hangszerállomány jónak nevezhető.  

2012. óta regisztrált Tehetségpont vagyunk. Tehetségpontként lehetőségünk van szakmai 

továbbképzéseken való részvételre. 

Magyar Állami Operaház Operakaland rendezvényein rendszeresen részt veszünk, mert a 

program kiválóan illeszkedik az iskolánk profiljához. Támogatom a programban való 

részvételünket. 

Javaslatomra 6 osztállyal csatlakoztunk a rendőrség által szervezett DADA programhoz. Úgy 

gondolom az ott kapott információk a tanulóink ismereteit bővítik, és az ott tanultakat 

hasznosítani tudják az életükben.  

2011. óta részt vettünk MTA SZTE Képességfejlődés Kutató Csoport Szegedi Iskolai 

Longitudinális Programban.  

Felvettem a kapcsolatot a Kreatív Partnerség Magyarország program szakmai képviselőjével, 

és a segítségét kértem az iskola pedagógiai munkájának megújításához. 2019. májusban és 

november elején bevezető szakmai napon ismertette a nevelőtestület tagjaival a program 

tartalmi elemeit. Lépéseket tettem a megvalósítás irányában. A Pécsi Sebestyén Alapítvánnyal 

közösen pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Programhoz, a sikeres pályázat 

lehetővé tette a program elindítását. 2020/21-es tanévtől 4 osztályban indult el a közös 

szakmai munka. Budapesti bázisiskolája lettünk a programnak.  

Kezdeményezésemre 2011. óta az AIESEC majd az ERASMUS pályázati program keretében 

külföldi tanárasszisztensek segítik az idegen nyelv oktatását iskolánkban. Mind a tanulók, 

mind a kollégák, mind a szülők nagyon pozitívnak értékelik ezt a munkánkat.  

Évek óta sikeresen pályázunk a Határtalanul program keretében, tanulóink Erdélyben és a 

Felvidéken is több alkalommal vettek már részt utazáson. Számomra ezek a programok 

kiemelten fontosak, mert történelmi, irodalmi, földrajzi ismereteiket bővítik, és 

magyarságtudatuk alakulására is fejlesztőleg hatnak. 

 Rendszeresen pályáztunk Erzsébet táborokra is iskolai szinten. Egy alkalommal nyári 

táborozáson is részt vettek a tanulóink e program keretében, Erdélyben. Nagyon jó 

kezdeményezésnek tartom ezeket a programokat. Tanulóink feledhetetlen élményekkel 

gazdagodva térnek vissza az iskolába. 

2019 tavaszán zajlott le iskolánkban a vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés. 

Mindkét látogatás pozitív eredménnyel zárult, az intézmény működését és a vezetői 

munkámat egyaránt kiváló színvonalúra értékelték a szakértők, 

 

Tudásmegosztó-segítő tevékenység 

Intézményvezetőként a feladataimhoz tartozik, így pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretében 

a szaktanácsadói igényeinket az Oktatási Hivatal által biztosított KIR online igényfelmérő 
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felületen rögzítem. Eddig egy alkalommal kértem szaktanácsadói segítséget kollégám 

számára. A nevelőtestület számára több alkalommal kértem csoportos továbbképzéseket. 

Támogatom kollégáim részvételét, és magam is rendszeresen részt veszek a különféle 

továbbképzéseken, konferenciákon. Az e-mailben az iskolába érkező lehetőségekről 

tájékoztatom a kollégáimat. 

A Budapesti POK által az őszi pedagógiai hét keretein belül megrendezésre kerülő 

programokon minden évben szívesen veszünk részt a kollégáimmal. 

Emellett a partner intézmények: rendőrség, szakszolgálat, gyerekjóléti központ programjain, 

rendezvényein és konferenciáin rendszeresen részt veszünk az intézmény pedagógusaival 

együtt.  

A kerületi munkaközösségek munkájába bekapcsolódik az iskolánk. Iskolánk vállalta magára 

sok-sok évvel ezelőtt az ének tantárgy rendezvényeinek és továbbképzéseinek koordinációját. 

Népdaléneklési-versenyeket, Éneklő Ifjúság hangversenyeket szerveztünk. Kerületi bemutató 

órákat tartottunk az énektanároknak.  

Fontos feladatomnak tartom, hogy az iskolában folyó szakmai munkáról tájékoztassam az 

iskola partnereit, ezért az online felületek szerkesztésében is szerepet vállalok: Facebook, 

iskola honlapja. Magam is írok híradásokat az iskoláról. 

Vezetői munkám részét képezi az értekezletek megtartása, kétheti rendszerességgel, illetve 

éves szinten 3 nagy, feladat meghatározó, összegző, értékelő értekezletet tartok a 

nevelőtestület számára.  

Tájékoztatási és kapcsolattartási kötelezettségemnek eleget téve szervezem és megtartom a 

Szülői Közösség választmányának megbeszéléseit. Az együttműködésünk konstruktív és 

egymás kölcsönös tiszteletén és támogatásán alapul. 

Részt veszek a munkaközösségi foglalkozásokon, megbeszéléseken az iskolában folyó 

szakmai munka teljes körű megismerése és ellenőrzése miatt. 

Kapcsolatokat építek ki a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése céljából 

nemzetközi projektekben résztvevő szakemberekkel, meghívom őket előadóként 

iskolánkba.(Kreatív Partnerség Magyarország program) 

A gyakornokok mentorálása, illetve az új belépő munkatársak segítése egyre fontosabb és 

nehezebb feladat, mert az iskola pedagógus közösségének összetétele az elmúlt években - a 

nyugdíjazások miatt - alapjaiban megváltozott. Az iskola értékrendjének, szellemiségének 

megőrzése, továbbadása, a kialakult szokásrend megismertetése egyik legfontosabb 

feladatom. 

A Károli Gáspár Református Egyetem tanító szakos hallgatói az elmúlt években többen 10 

hetes pedagógiai gyakorlatukat iskolánkban töltötték. Szívesen látjuk őket, és segítjük 

tanítóvá válásuk folyamatát. A tanítók közül többen is szeretik ezt a feladatot, annak ellenére, 

hogy plusz munkával is jár. Magam is támogatom a hallgatók intézményi tanítási gyakorlatát, 

a záró tanításokon lehetőség szerint részt veszek. 

Az iskolában folyó szakmai munka bemutatására, az intézményi jó gyakorlatok 

megismertetésére szervezünk bemutató órákat és foglalkozásokat, amelyeket mindig értékelő 

megbeszélés, együtt gondolkodás követi. 

Évente 4 nagy iskolai rendezvényt szervezünk külső helyszíneken: karácsonyi templomi 

hangverseny, Pécsi gála vagy Pécsi táncgála, tanévzáró hangverseny. Ezeken a 

rendezvényeken iskolánk minden tanulója színpadra lép. Legügyesebb zeneiskolai 
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növendékeink a Régi Zeneakadémián tavasszal megrendezésre kerülő díszhangversenyen 

mutatják meg tudásukat. Emellett az iskola dísztermében évente 3 zeneiskolai hangversenyt 

és a tornateremben egy karácsonyi vonós zenekari hangversenyt tartunk. A rendezvényeken 

meghívott vendégek, és nagy számban, az iskolába járó gyerek szülei vesznek részt. A 

rendezvények műsorának összeállításában, szervezésében és lebonyolításában egyaránt 

aktívan részt veszek.  

Az iskola arculatát bemutató rendezvényekről készített felvételeket széles körben bemutatjuk. 

Kapcsolatot tartunk az Újpest TV munkatársaival, több alkalommal bemutatták a kerületben 

élőknek az iskolánk rendezvényein készített műsorokat. Emellett filmet is készítettünk már az 

iskolánkban folyó szakmai munkáról. Iskolánk nevezetes eseményeiről készített felvételek 

láthatóak az interneten. 

Az iskola honlapján és Facebook oldalon rendszeresen tájékoztatom partnereinket az 

eredményeinkről, eseményekről, jó gyakorlatokról. 

 

Köszönöm kollégáimnak az elmúlt öt éves programomhoz nyújtott támogatását. Az iskola 

nevelőtestületében sok személyi változás történt az elmúlt években. Ennek oka, hogy a mi 

iskolánkból a pedagógusok többsége - több évtizedes munka után - innen vonul 

nyugállományba, és az elmúlt 5 évben a nyugállományba vonulók létszáma megnőtt. 

Szerencsére az új kollégáink sikeresen folytatják elődeik munkáját. 

Külön köszönöm az elmúlt 1 évben, a korona vírus miatt kialakult rendkívüli helyzetben 

nyújtott fegyelmezett, támogató és kitartó együttműködésüket. 

 

Fontos, hogy az iskola dolgozói maguk hiteles személyiségek. A szakmai elhivatottság, a 

magas szintű oktató-nevelő munka az iskolában alapvető. Csak pozitív, őszinte, alkotó 

légkörben képzelhető el eredményes munka.  

 

Bár az intézményvezető feladata nem könnyű, elég erőt, elszántságot érzek magamban ahhoz, 

hogy képes legyek igazgatóként,- a fenntartó bizalmát élvezve-, a jövőben is helytállni. A 

döntéshez eddigi vezetői munkám és jelen pályázatom programja nyújthat segítséget. 
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2. Helyzetelemzés        

 

 2.1. Helyünk a kerületben 

A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, amelyben 

1883. óta folyik oktató-nevelő munka, Újpest legrégebbi közoktatási intézménye. Szép, 

patinás épülete Újpest központjában, a posta utcájában, a piac mögött található. Iskolánk 

névadója Pécsi Sebestyén orgonaművész, aki több szállal is kötődött az intézményhez. Az 

országban az elsők között alapították nálunk - 1957-ben - a zenetagozatot. A Kodály-módszer 

alapjaira épülő emelt szintű ének-zene oktatás ma is meghatározza iskolánk arculatát. Jelenleg 

évfolyamonként 2-2 osztályban folyik az oktató-nevelő munka.  

 

1989-ben vált iskolánk komplex zenei műhellyé, amikor elindult az alapfokú 

művészetoktatás, így az iskola alaptevékenysége kiegészült a hangszeres zene oktatásával. A 

zeneiskola növendékei iskolánk tanulóiból kerülnek ki. A zeneiskola pedagógus 

álláshelyeinek száma az alapítástól kezdve fokozatosan nőtt. A kezdetekben zongora, hegedű 

majd később gordonka és fuvola tanulására is lehetősége nyílt tanulóinknak. Zeneiskolánk 

növendéklétszámát a pedagógusok maximális össz. óraszáma határozza meg. 

 

Az iskola tanulói számára nagy előny, hogy az iskola és a zeneiskola egy épületben működik. 

A gyerekeket oktató tanárok jól ismerik egymást, a felmerülő nevelési problémák 

megoldásában egymás segítségére számíthatnak.  

Az intézmény jövőképe, ennek érdekében végzett tevékenységek, erőfeszítések: 

Valljuk a zene személyiségfejlesztő hatását. Meggyőződésünk, hogy a zenetanulás jótékonyan 

hat a gyermek személyiségének mindenoldalú fejlődésére. Ezt a tényt tudományos kutatások 

is alátámasztják.  

Munkánk elsődleges célja, hogy érző lelkű, a művészetekre és a tudományra nyitott, ámde a 

gyakorlati életben is helyüket megálló fiatalokat neveljünk, külön figyelmet szentelünk az 

egyéni képességek kibontakoztatására. 

 

Célunk, zenélni tudó, művelt, hangverseny látogató közönség kiművelése. Meglehetősen 

zaklatott világunkban igyekszünk a gyermekeink számára segítséget nyújtani abban, hogy 

harmóniára leljenek. Ehhez pedig elengedhetetlen a kultúra, az irodalom, képzőművészet, 

tánc és zene ismerete. Mivel az iskolánk legfőbb nevelési elve a művészeti nevelés 

segítségével elérni a komplex személyiségfejlesztést, éltünk a lehetőséggel, és 

bekapcsolódtunk a Kreatív Partnerség Magyarország Programba. A tankerület támogatta az 

elképzeléseinket. A gyerekek felnőtt életéhez rendkívüli segítséget nyújt, ha megtanítjuk őket 

félelem nélkül közönség, hallgatóság elé lépni, és felkészülés után sikeres produkciót 

bemutatni. 

„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a 
képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember 
nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a 

dolgokat, nemcsak a sajátunkéból"            
                                                            (Henry Ford) 
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2.2 Partneri kör 

 

 

2.2.1 Szülők 

Iskolánk legfontosabb partnerei a szülők. A szülők főként az emelt szintű ének-zeneoktatás 

miatt íratják gyermekeiket az iskolánkba. Ismerik és elismerik művészeti nevelés fontosságát, 

és vállalják az ezzel járó kötelezettségeket. Ezen szülői kör számára fontos tényező az iskola 

szerves részeként működő zeneiskola. 

Egyre magasabb létszámban vannak iskolánkban azok a gyerekek, akik az iskola körzetében 

laknak. Mivel iskolánkban kizárólag emelt szintű ének-zene oktatás kereteiben folyik a 

tanítás, a körzetes tanulók szülei is elfogadják az általunk kínált képzési formát. Ebben a 

szülői körben előfordul azonban, hogy a kezdeti támogató magatartásforma közömbössé válik 

az évek során.  

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

Az intézményben folyó oktató-nevelő munka a szülők támogatása nélkül nem lehet sikeres. 

Ezért különösen fontos számunkra kapcsolattartás. Használjuk a tájékoztatás online és 

hagyományos módját egyaránt. Az E-kréta rendszeren, osztály levelezőlistákon keresztül, és 

telefonon is tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel. A koronavírus miatti vészhelyzet idején online 

szülői értekezleteket tartunk. Az digitális oktatás idején a Google Classroom alkalmazást 

használtuk. Az információk megosztására rendszeresen aktualizáljuk a honlapunkat, iskolánk 

Facebook oldalát.  

A kapcsolattartás személyes módjai, melyek jól működnek, és mindenképpen értékes elemei 

az iskola életének.  

 Szülői értekezlet: Iskolánk éves munkatervében határozzuk meg a szülői értekezletek 

időpontját. Évente három alkalommal, szeptemberben, a félévi értesítő kiosztása után 

és májusban tartunk szülői értekezletet. Természetesen abban az esetben, ha egy-egy 

osztály életében olyan esemény történik, ami azonnali intézkedést igényel, az 

osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős, az iskolavezetés támogatásával rendkívüli 

szülői értekezletet tarthat.  

 Fogadóóra: A gyerekek tanulmányi munkájának nyomon követésére szolgál, melyek 

időpontját szintén az iskola éves munkatervében tervezzük. A fogadóórák során 

lehetőség van a szaktanárokkal, tanítókkal konzultálni a gyerekek tanulmányi 

előmeneteléről.  

 SZK megbeszélés: Az iskola szülői közösségének vezetősége az osztályokból delegált 

SZK vezetőkből áll. Az SZK megbeszéléseken tájékoztatom a szülői közösségek 

vezetőit az iskolát érintő legfontosabb történésekről, eredményekről, feladatokról és 

programokról. A szülőknek ezen alkalmakon lehetőségük van, az osztályokban szülői 

értekezleteken felmerült problémák megoldásában, segítséget kérni tőlem. Ezek a 

megbeszélések jó hangulatban, a szülői közösség maximális támogatása mellett 

zajlanak, eredményes fórumai az iskolai életnek.  

 Igazgatói fogadóóra: Minden héten hétfőn fél háromtól fél négyig van lehetőség 

előzetes bejelentkezés után igazgatói fogadó órára jönni.  Halasztást nem tűrő 

„Minden más képességnél többet ér, 

ha az ember tudja, hogyan kell bánni 

az emberekkel.” 

  (J. D. Rockefeller) 
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ügyekben telefonos bejelentkezés után, a szülőkkel egyeztetett időpontban, az 

igazgatói fogadó órán kívül is lehetőség van konzultációra. Sok szülő munkája miatt 

nem tud délutáni időpontban bejönni az iskolába, így a problémák mielőbbi megoldása 

érdekében rugalmasan alkalmazkodom a szülők igényeihez.  Egyre több szülő 

választja a reggeli időpontot. 

 Nyílt nap: Fontos a számunkra, hogy a szülők figyelemmel kísérhessék gyermekeik 

iskolai, tanórai munkáját, ezért évente kétszer nyílt napot szervezünk a szülők 

számára. Ezek az alkalmak nagyon népszerűek a szülők körében. Nyílt napokat 

szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsős gyerekek szülei számára is, ahol 

lehetőségük van a szülőknek gyerekeikkel együtt meglátogatni iskolánkat. 

 Esetmegbeszélések: Az iskola vezetése, az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős, 

az iskolapszichológus, a gyermekvédelmi szociális munkás részvételével 

esetmegbeszéléseket tartunk. Ezen alkalmakon általában a családok életében történt 

krízishelyzetek kiváltotta iskolai feladatok megbeszélése történik. Főként 

segítségnyújtás, a gyerekek életét, iskolai előmenetelét, testi, lelki, szellemi fejlődését 

elősegítő intézkedések előkészítése történik meg.   

 Elégedettségmérés: Iskolánk szülői és tanulói elégedettségmérés keretében elemzi a 

szülők és tanulók véleménye alapján az iskolában folyó szakmai munkát. A vizsgálat 

eredményéről a nevelőtestület tájékoztatást kap, a munkaközösségek értékelik az 

eredményeket, és kitűzik a célokat, meghatározzák a munkaközösség feladatait az 

elégedettség mérés alapján. Az igazgató tájékoztatja a szülői közösség vezetőségét az 

eredményekről. 

 Iskolai rendezvények: Iskolánk életének szerves részei az iskolai rendezvények, 

melyeken a szülők mindig nagy létszámban vannak jelen (évnyitó, évzáró, ballagás, 

zeneiskolai hangversenyek, adventi készülődés, karácsonyi hangverseny, Pécsi gála, 

táncgála, évzáró hangverseny). A hangversenyek, gálaműsorok, és egyéb iskolai 

programok lehetőséget nyújtanak szülők és tanárok számára is, hogy lássák az 

iskolában folyó munka oktató-nevelő munka eredményeit. Jó hangulatú programok 

ezek, ahol több százan vagyunk jelen. 

2.2.2 Fenntartó 

Az iskolavezetés közvetlenül, illetve az adminisztratív alkalmazottakon keresztül tart 

kapcsolatot az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vezetőjével, illetve a tankerület 

munkatársaival. A kapcsolattartást a jó együttműködés jellemzi. A felmerülő problémákat 

gyorsan és szakszerűen sikerül megoldani.   

2.2.3 Újpest Önkormányzata 

Mindig fontos feladatunknak tartottuk, hogy a kerületi rendezvényeken részt vegyünk (Cseriti 

rendezvények, rászoruló gyerekek üdültetése, tanoda munkája, sport, - és szabadidős 

rendezvények). Sajnos az utóbbi évben a kapcsolat az iskola és a kerületi önkormányzat 

között megváltozott. A jó munkakapcsolatot tartottunk az önkormányzat Ifjúsági, Sport, 

Művelődési és Oktatási Osztályának munkatársaival, ami sajnos napjainkra átalakult. Ez a 

pandémia helyzetnek is betudható részben. Újpest Önkormányzata pályázati formában 

támogatta az iskolai nyári táborok lebonyolítását. Felkérésre műsort adtunk a kerületi 

http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/184/132
http://www.ujpest.hu/hivatal_iroda/184/132
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rendezvényeken (Lyon’s karácsonyi műsor), ahol szívesen léptek fel tanulóink. Az elmúlt 5 

évben 4 tanulónk és két pedagógus kollégánk munkáját ismerte el Újpest Önkormányzata 

kitüntetéssel. A kerületi diákolimpia összesített eredményében a 6-8. helyet érik el tanulóink.   

2.2.4 Intézményvezetői munkaközösség 

A tankerületben működik az intézményvezetői munkaközösség, ami élő kapcsolattartást 

biztosít az intézményvezetők számára. A kapcsolattartás telefonon, e-mailben és személyesen, 

illetve intézményvezetői értekezletek alkalmával valósul meg. Az intézményvezetői 

munkaközösség tagjai között jó munkakapcsolat van.  

2.2.5 Kerületben működő szakmai munkaközösségek 

Kollégáink részt vesznek a kerületben működő munkaközösségek munkájában. Rendszeresen 

helyszínt biztosítunk a kerületi tantárgyi versenyek megrendezéséhez, részt veszünk a 

szervezésben és lebonyolításban. Tanítványaink eredményesen vesznek részt a kerületi 

tanulmányi versenyeken.   

2.2.6 EGYMI 

A napi munkánk során, az SNI-s tanulók fejlesztése érdekében, szorosan együttműködik 

iskolánk az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény utazó-gyógypedagógusaival. 

2.2.7 Óvodák 

Iskolánk évek óta kapcsolatot tart a kerület óvodáival. Dalos játékfoglalkozásokat tartunk 

óvodásoknak, Ovis-kupa néven több fordulós sportversenyt rendezünk óvodai csoportoknak, 

részt veszünk az óvodákban a nagycsoportosok szüleinek tartott szülői értekezleteken. Igény 

szerint műsorokat tartunk óvodákban. Az óvodákban kihelyezett plakátokon hirdetjük a 

nagycsoportosoknak és szüleinek tartandó nyílt napokat, iskolánk profilját bemutató 

foglalkozásokat.   

2.2.8 Szociális és egészségügyi intézmények 

Iskolánknak van iskolaorvosa, és az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Védőnői 

Szolgálatának munkatársa is segíti a munkánkat. Napi munkakapcsolatban vagyunk a 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerületi Tagintézményének, és az Újpest 

Önkormányzat Szociális Intézménye Család-és Gyermekjóléti Központ munkatársaival.  

 

2.2.9 Egyházak 

Évtizedek óta hittan órákat tartanak iskolánkban a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar 

Református Egyház hitoktatói. Kapcsolatunk az egyházakkal és a hitoktatókkal jó. 

 

2.2.10 Újpesti partnereink 

Iskolai rendezvényeink megrendezéséhez az Újpesti Kulturális Központ biztosít helyet, illetve 

rendszeresen részt veszünk az általuk kiírt versenyeken, szabadidős programokon.  
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2014 szeptemberében bekapcsolódtunk a Bozsik programba, heti egy alkalommal tart 

iskolánkban az UTE edzője gyerekeknek fociedzést. Szintén az UTE edzője, heti két órában, 

két osztályban testnevelés órákat tartott, segítve ezzel a tanítók munkáját. 

BRFK IV. Kerületi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Alosztály munkatársaival a Sulirendőr 

program keretében állunk kapcsolatban, valamint 2020-ban bekapcsolódtunk 6-7. évfolyamon 

4 osztállyal a DADA Programba. 

2.2.11 Cégek, vállalkozások 

A Szakácstündér Kft. alkalmazottai látják el iskolánkban az étkeztetést. Szülői támogatóként, 

rendezvények, termek felújítása során a proMISSION Kft. tulajdonosa kiemelt támogatója az 

iskolánknak.  

2.2.12 Alapítványok 

Kiemelt partnerünk a Pécsi Sebestyén Alapítvány. Az alapítványon keresztül kapcsolatban 

vagyunk a Nemzeti Alapítvány (korábbi neve Alapítvány a Közjóért) munkatársaival. 

Támogatásukkal minden év tavaszán díszhangversenyt tudunk tartani a Régi Zeneakadémia 

épületében. Iskolánk alapítványának támogatásával tudtunk bekapcsolódni a Kreatív 

Partnerség Magyarország programba. Pályázat útján a Nemzeti Tehetségprogram is támogatja 

a munkánkat.  

2.2.13 Partner programok 

 Kreatív Partnerség Magyarország Partneriskola Program.  

 2012. óta regisztrált Tehetségpont vagyunk. Ennek köszönhetően több kollégánk vett 

részt továbbképzéseken. 

 Mentoráló iskola program keretében együttműködésről írtunk alá megállapodást a 

Bene Ferenc Általános Iskolával. 

 Magyar Állami Operaház Operakaland rendezvényein rendszeresen részt veszünk 

 2010 óta minden évben pályázunk az AISEC tanárasszisztens programjának keretében, 

illetve az ERASMUS keretében angol illetve német nyelvet beszélő tanárasszisztensek 

fogadására.  
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2.3 Belső adottságok      

  

2.3.1 Épület, infrastruktúra 

 

 

 
 

Az iskola épülete építészetileg megfelelő az általános iskolai és zeneiskolai oktatáshoz.  

Tantermek száma 16, 

 szaktantermek száma: 3 (ének, számítástechnika, természettudományos) 

 kiscsoportos foglalkozásra alkalmas termek száma 6 (fejlesztő, hegedű, fuvola, 

gordonka, 3 zongora) 

 könyvtár  

 díszterem (60 fő befogadására, zeneiskolai hangversenyek és kórusfoglalkozások 

tartására), tornaterem öltözőkkel és zuhanyzóval, tornaszoba (pincében),  

 szertár (3),  

 orvosi szoba, titkárság, igazgatói iroda, tanári szoba, illetve  

 étkező és tálaló konyha található az épületben.  

Az udvaron kézilabda-pálya, illetve raktárakból átalakított szükségtermek találhatók, 

melyekben a tánc és a technika terem valamint tankonyha kapott helyet.  

Tantermeink átlagos méretűek, 20-22 fő befogadására alkalmasak, világosak. A lépcsőház és 

folyosók esetében igyekszünk barátságos környezetet kialakítani. A földszinti és 1. emeleti 

folyosók festményei szintén iskolánk tanárainak kreativitását dicsérik.  

 

Az elmúlt 5 évben a Pécsi Sebestyén Alapítvány támogatásával felújítottuk az iskola 

hangosítási rendszerét. A tankerület által megbízott vállalkozók, illetve saját munkával és 

tankerületi forrásból végezzük el a karbantartásokat. A tankerület által történő 

karbantartásokat folyamatosan, a felmerülő szükségleteket figyelembe véve, rövid határidőn 

belül elvégzik. 

 

"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,  

  és munkálkodhass a jövőn!"  

                                   (Széchenyi István ) 
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A tantermek berendezését, felszereltségét sajnos nagyon elhasználódtak, funkciójukat betöltik  

ugyan, de esztétikai szempontból nem megfelelőek. 2017. 2018. év végén lehetőségünk volt 

bútorok beszerzésére, de továbbra is szükséges lenne az iskolai és irodabútorok cseréjére.  

Az iskola könyvtári állománya 13 ezer kötet körül mozog. Könyvtárfejlesztésre az utóbbi 

években pályázati formában volt lehetőség. 

 

Központi, állami forrásból megtörtént 2020-ban az iskolában az internet hálózat fejlesztése. 

Emellett kiemelkedően fontos, hogy állami fejlesztés során 20 laptopot és 20 tabletet kapott 

az iskola. 

Az alapfokú művészeti iskolák hangszerfejlesztése, hangszerek fekújítására a 2018. 2019. 

2020-as évben több évtizedes elmaradást oldott meg. Ennek keretében 4 cselló szett, 10 

fuvola, 18 hegedű szett, 1 Yamaha pianínó, 1 Roland elektromos zongora, 2 Roland 

Handsonic, 20 hegedűtok, 50 készlet hegedű húr, 14 készlet cselló húr + cselló tartozékok 4 

db. 

2.3.2 Pályázatok 

 

 Rendszeresen pályázunk az AISEC és az ERASMUS tanárasszisztens program 

keretében, az iskolában folyó idegen nyelvi oktatás eredményessé tételének érdekében, 

sikerrel. 

 Évek óta pályázunk a Nemzeti Alapítványhoz zeneiskolánk tavaszi 

díszhangversenyének terembérleti díjának támogatásáért, sikerrel. 

 Rendszeresen pályázunk Újpest Önkormányzat által kiírt táborozási pályázaton, 

sikerrel. 

 Pályázatot nyújtottunk be a Határtalanul pályázatra, sikerrel. 

 Pályáztunk az Erzsébet program keretében az osztálykirándulásokra és erdei iskolára, 

sikerrel. 

 Pályázatot nyújtunk be Újpest Önkormányzata által kiírt Újpest Kiváló tanulója, 

Újpest Kiváló Sportolója, Kiváló Diákközösségi Munkáért, illetve a Sándor István 

Újpest Gyermekeiért Díjra.  

 Nemzeti Tehetség Program pályázatán sikerült támogatást nyernünk - az alapítvány 

keretein belül - a Kreatív Partnerség program megvalósítására. 

 

Szülői támogatással megvalósult pályázatok: 

 ExxonMobil Magyarország Kft 25 laptop 

 K&H Bank 7 számítógép 

 Cargill Magyaroszág Kft. egy interaktív tábla 

 IBS 12 gitár, 10 számítógép 5 monitor 

 tablet 25 darab 

 proMission Marketing Kft tantermek, folyosók felújításához, dekorációk 

elkészítésével segített jelentős mértékben. 
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2.3.3 Tanulói összetétel 

Év 2016/2017. 2017/18.     2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 

1. félév 

Alsó tagozat 186 170 160 157 154 

Felső tagozat 144 153 144 146 145 

létszám 330 323 304 303 289 

BTM 34 40 32 30 29 

SNI  22 25 23 25 24 

Számított 

létszám 

361 358 338 339 323 

Zeneiskola 111 117 116 119 128 

összlétszám 472 475 454 458 451 

Iskolai 

férőhelyek 

száma 

500 500 500 500 500 

Kihasználtság/ 

% 

94 95 90 92 90 

Osztályok 

száma/iskola 

16 16 15 16 16 

/zeneiskola 8 9 8 9 8 

HH/HHH 16+6 12+6 20+1 18+2 15+4 

Rendszeres 

nevelési 

kedvezményt 

kap 

68 64 54 40 33 

Napközis 

létszám 

170 160 141 138 141 

Csoportok 

száma 

8 8 7 8 7 

Tanulószobás 25 33 24 29 22 

bukás 5 2 4 1 2 

kitűnők 89 82 90 105 81 

 

2.3.4 Közösségfejlesztés  

Iskolánk nagy múltú oktatási intézmény.  Az iskolába járó tanulók közül sokak szülei, 

nagyszülei, rokonai is iskolánk tanulói voltak. Nagyon fontos számomra, hogy elődeink 

példáját követve, tovább erősítsük iskolánkban az összetartozás érzését.   

 

A közösségfejlesztés területén kulcsfontosságú szerepe van az osztályfőnököknek. A jól 

működő osztályközösségek tudják a jó iskola közösség kialakításának az ügyét szolgálni. 

Osztályfőnök kollégáim ezen a téren többen kiemelkedő munkát végeznek.  
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Ugyanilyen kiemelkedő szerepe van a zeneiskolában a hangszeres zenetanároknak, akik 

személyes kapcsolatuk révén erősíteni tudják a gyerekekben a művészeti nevelés hasznossága 

mellett az iskolai közösséghez való kötődést is.  

A közösségfejlesztés területén nem szabad megfeledkeznünk a kórusok és kórusvezetők 

tevékenységéről sem. Ők több osztály tanulóiból formálnak közösséget, a közös cél és a közös 

feladatok kimagaslóan jó közösségformáló erőként működnek.   

 

A közösségfejlesztés területén az ÖKO munkának szintén kiemelt szerepe van. Projekt 

heteket, projektnapokat szervezünk, akadályversenyeken vesznek részt tanulóink. Vallom, 

hogy a közös tevékenységek, közös munka, közös élmények rendkívüli közösségformáló 

erőként működnek. A közösségben érezni kell, hogy célok elérése érdekében mindenkinek 

tennie kell valamit, meg kell találni a helyét a közösségben, és a tudása legjavát nyújtva ki 

kell vennie a részét a közös feladatokból.  

 

A Pécsis lét erősítése kezdettől fogva fontos a számomra. Ehhez kapcsolódóan őrizzük 

hagyományainkat. 

Ezen ünnepélyek kollégáim lelkes munkájának köszönhetően  

 A nemzeti ünnepek alkalmából előadott rendkívül színvonalas iskolai műsorok. 

 A családi és társadalmi ünnepek köszöntése osztályközösségben. 

 Mikulás  

 Adventi készülődés a szülőkkel együtt 

 Luca napi vásár és az azt megelőző készülődés. 

 Templomi hangversennyel karácsonykor.  

 Gálaműsorokon (Pécsi gála, Táncgála) mutatkoznak be tanítványaink. 

 Zeneiskolai hangversenyek 

 Farsang 

 Tavaszi zeneiskolai hangverseny a Régi Zeneakadémián 

 ÖKO témahetek, témanapok 

 Nyílt órák szülőknek, óvodásoknak. 

 Kirándulások, Határtalanul program 

 Évzáró hangverseny 

 Gyermeknapi Kavalkád 

 Ünnepélyes keretek között búcsúztatjuk a nyugdíjba vonuló kollégákat, illetve 

búcsúztatjuk az eltelt tanévet. 

 Megünnepeljük intézményi szinten a karácsonyt. 

 Aranykönyvbe írjuk évente a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és kollégák 

nevét. 

 Pécsis – jelvény: az elsősöket tavasszal játékos kérdések megválaszolása után Kakaó-

partival fogadjuk Pécsissé, megkapják az iskola jelvényét. 

 Tanári és diák Pécsi-díj 

 Lakatfal 
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A nevelőtestület összetétele az utóbbi években jelentősen változott. Több kolléga vonult 

nyugdíjba. Sajnos nem sikerül minden esetben megfelelő pedagógust alkalmazni. A 

betöltetlen álláshelyeken lévő feladatok egy részét túlórában, vagy helyettesítéssel látják el a 

kollégák, illetve a napközis nevelői feladatok egy részét pedagógiai asszisztensek végzik. 

Iskolánk pedagógusközössége jól együttműködve, hasonló értékrendet követve dolgozik. 

Ezen együttműködés szorosabb az azonos tantárgyat tanítók, az azonos munkaközösségbe 

tartozók között. A nevelő testület tagjai, pedagógusok és pedagógiai asszisztensek,  higgadt, 

megfontolt szakemberek, akik igyekeznek tudásuk legjavát nyújtva értékes munkát végezni. 

Természetesen nálunk is jelentkeznek a napi munkavégzés során megoldandó helyzetek, de a 

szabálykövetés, a törekvés az egységes eljárásrend alkalmazására, az iskola falain belül 

kiemelt feladat.   

2.3.4.1 Tanórán kívüli foglalkozások 

A hagyományok ápolása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek tanórán kívüli iskolai és 

iskolán kívüli foglalkoztatására. A koronavírus okozta korlátozások talán azért is terhelik meg 

mentálisan a gyerekeket és a kollégákat is, mert gyakorlatilag 1 év óta nincs lehetőségünk 

iskolán kívüli rendezvények megtartására. 

Iskolai foglalkozások: 

 Alsós és felsős kórus, kamarakórus 

 Sportköri foglalkozások, kölyök atlétika 

 Rajzszakkör 

 Gitárszakkör 

 Idegennyelvi szakkörök 

Iskolán kívüli rendszeres foglalkozások: 

 Színház és mozi látogatások 

 Hangverseny látogatások 

 MŰPA koncertek 

  Újpesti Kulturális Központ által szervezett vetélkedők 

 Operakaland előadások 

 Minden évben legalább egyszer állatkert látogatás 

 Nótázó-túrázó természetjáró csoport  

 Táborok, kirándulások, erdei iskola 

 

2.3.5 Egyéni bánásmódot igénylők köre 

Az iskolánk tanulói összetétele meglehetősen heterogén. Nagymértékben különböző kulturális 

és szociális háttérrel rendelkeznek tanulóink.  Nehéz feladat ezeket a különbségeket az iskola 

falain belül közelíteni egymáshoz. Alapvető kérdés, hogy az iskola által képviselt értékrendet 

elfogadják-e, illetve milyen mértékben fogadják el és tudnak azonosulni vele a gyerek szülei, 

illetve a gyerekek. Iskolánk beiskolázási körzetében, bár Újpest központjában található 

iskolánk, sok, az átlagosnál rosszabb szociális helyzetben élő család lakik. A körzetes és 

körzeten kívüli tanulók arány 50/50 %. Természetesen igyekszünk már az iskolába lépés 
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kezdetétől felmérni a tanulók képességeit, erre a DIFER mérés, illetve az EGYMI által évek 

óta végzett logopédiai szűrés is lehetőséget ad.   

 

A BTM-s tanulók fejlesztését iskolánk fejlesztő pedagógusa végzi, illetve korrepetálás 

keretében a tanítók és tanárok.  A hosszabb időn keresztül fennálló egyéni bánásmódot 

igénylő tanulók mellett vannak olyan gyerekek is, akik időszakosan igényelnek egyéni 

bánásmódot - hosszabb betegség, családi tragédiák, betegségek, munkanélküliség, stb. - a 

gyerek életkörülményeit érintő negatív változások miatt. Ezen körülmények felderítésében az 

osztályfőnökök szerepe rendkívül fontos, illetve elengedhetetlen az osztályban tanító 

kollégákkal való szoros együttműködés. Amennyiben a problémát időben észleljük, vagy a 

szülők beavatnak minket, tudunk gyorsan reagálni, és a pedagógusok összefogásával 

segítséget nyújtani. Órakeret ezeknek a feladatoknak az ellátására nincs. Szerencsére 3 évvel 

ezelőtt a fenntartó jóvoltából iskolapszichológus kezdte meg munkáját iskolánkban, először 

fél, majd később teljes állásban. Nagy előrelépés volt számunkra, mert szakértelmével 

segíteni tudja a pedagógusok munkáját. Iskolánkban vezető helyettesi szinten foglalkozunk a 

gyermekvédelmi feladatokkal.  

2.3.6 Integráció megvalósulása 

Iskolánk az összes újpesti iskolához hasonlóan fogadja az speciális nevelési igényű tanulókat. 

Jelenleg iskolánkban 24 SNI-s tanuló van. Megoszlás szerint: 

 

 

Ok egyéb 

pszichés   

ok 

beszéd- 

fogyatékos 

nagyothalló kevert 

spec. 

szoc. 

funkció 

ADHD autizmus 

spektrum-

zavar 

dysgráfia 

dyslexia 

fő 5 2 4 4 2 6 1 

 

Az SNI-s tanulók fejlesztésével az Újpesti EGYMI utazó gyógypedagógusai, illetve a Dr. 

Török Béla EGYMI utazó szurdopedagógusai foglalkoznak. Együttműködésünk a 

társintézményekkel jó. Sajnos a gyerekek fejlesztésére fordítható órakeret nem minden 

esetben elegendő, az egyéni foglalkozás helyett csoportos foglalkozás keretében történik a 

fejlesztésük. Az ezen a téren jelentkező feladatokat mielőbb meg kellene oldani. 

Az integráció megvalósítása érdekében az iskola továbbképzési tervében prioritást élvez az 

SNI-s tanulók tanításával kapcsolatos továbbképzéseken való részvétel.  

2.3.7 Tehetséggondozás 

A kiemelkedő teljesítményű tanulókról sem feledkezhetünk meg az egyéni bánásmódot 

igénylő tanulók között.  Iskolánk specializációjából adódik, hogy a művészeti téren tehetséges 

tanulók létszáma az átlagosnál több iskolánkban.  A tehetséggondozásra az énektanárok 

tantárgyfelosztása nem tartalmaz órakeretet. A különféle versenyekre felkészítést kollégáim 

szabadidejükben végzik.  Felkészítő munkájuk eredményeként évek óta szép sikereket érnek 

el kórusaink, egyéni versenyzőink és kisegyütteseink különféle fővárosi és országos 

versenyeken. Ezek az eredmények kollégáim rendkívüli elhivatottságuknak köszönhetők.   
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A különféle tantárgyakban tehetséges tanulók versenyekre felkészítését kollégáim részben az 

erre biztosított órakeretben, részben a saját szabadidejük terhére végzik. Szerencsére iskolánk 

tanárainak többsége elhivatott szakember, így megoldják ezek a feladatok is. Sikeresen 

szerepelünk kerületi képzőművészeti versenyeken, a kerületi középiskolák által meghirdetett 

tantárgyi versenyeken, országos versenyek különböző szintű fordulóin (Zrínyi, Bolyai), az 

Újpesti Kulturális Központ magyar és történelem komplex versenyein, fővárosi versenyen 

(Medve matek), illetve online idegennyelvi versenyeken. Legutóbb  tantárgyi versenyen 

történelemből értek el tanulóink szép eredményt 7. 8. évfolyamon. 

 

Az alapfokú művészeti oktatás keretein belül a tehetséggondozás feladatait az egyéni 

órakeretben, kamara órák beiktatásával végzik a kollégáim. Hangversenyekre való felkészítés, 

színdarabok betanítása, előadása is ebbe a körbe tartozik. 

 

Az iskolában a tehetséggondozás általános módszere a tanulók differenciált foglalkoztatása a 

tanórák keretében. A kollégák rendszeresen szerveznek évfolyamonkénti tantárgyi 

háziversenyeket.  

 

Felső tagozaton lehetőség van a tanulók képesség szerinti csoportokra bontására, az 

osztálykeretben történő tanítás helyett magyar, matematika és angol nyelvből. A nálunk folyó 

tehetséggondozó munka eredményeként az iskolában a kitűnő tanulók aránya magas. Az 

alábbi táblázat a legjobb eredmények összegzését tartalmazza: 

 

Tanév 2016/2017. 2017/18.     2018/2019. 2019/2020. 

iskola 89 82 90 105 

zeneiskola 71 71 72 83 

 

2.3.8 Felzárkóztatás 

A lemaradó tanulók felzárkóztatása minden pedagógus napi munkájának a része. Alsó 

tagozaton osztályonként heti 1 órát biztosít a tantárgyfelosztás korrepetálásra. A korrepetálás 

kiegészül a tanulók differenciált foglalkoztatásával, ami eredményes az oktató munka 

szempontjából. A felső tagozaton heti 7 órában van lehetőség korrepetálásra. Az órakeret csak 

szűken elegendő a feladat ellátására.  

 

Az iskolában fél állásban fejlesztő pedagógus dolgozik. Ő az alsó tagozaton osztálytanítói 

teendőket is ellát. A rendelkezésre álló 11 órányi órakeret kevés a fejlesztésre szoruló 

gyerekek ellátására. Szükséges lenne egy teljes állású fejlesztő pedagógus alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

 



Vezetői pályázat  Horváth Erika 

Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI 28 

2.3.9 Kompetenciamérés 

A kompetenciaméréseken a tanulóink az elmúl években is az elvárt szinten teljesítettek. 

 
 

 

2.4.1 Pedagógusok  

 

Az iskolában 38 pedagógus álláshelyen 40 főt alkalmazunk. Tartósan távol van az iskolából 3 

fő, (Gyes-en van 1 fő, illetmény nélküli szabadságon 2 fő,).  

Az iskolában foglalkoztatott pedagógusok közül teljes állású 28 fő. 

Az iskolai feladatok megoszlása:  

 igazgató, tanár   1 fő 

 igazgatóhelyettes, tanító,  1 fő 

 pszichológus    1 fő 

 alsó tagozaton tanít   7 fő,  

 napköziben tanít   2 fő,  

 tanító és fejlesztő pedagógusi feladatot lát el  1 fő.  

 Felső tagozaton tanít   15 fő.   

A zeneiskolában foglalkoztatott pedagógusok létszáma  9 fő: 

 igazgatóhelyettes, tanár  1 fő 

 teljes munkaidőben foglalkoztatott   5 fő,  

 fél állásban foglalkoztatott  2 fő. 

 77%-ban foglalkoztatott  1 fő 

Szakos ellátottságunk 100%-os 

 

Pedagógusok végzettség szerinti megoszlása 

Főiskolai végzettség:   24 fő 

Egyetemi végzettség:   16 fő 

Pedagógus szakvizsga:   8 fő 
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Pedagógusok életkor szerinti megoszlása 

23-30 éves között    3 fő 

31-40 éves között    8 fő 

41-50 éves között  10 fő 

51-60 éves között  14 fő 

61 -      5 fő 

 

Pedagógusok nemenkénti megoszlása:  

Nő:  36 fő 

Férfi:    4 fő 

 

Pedagógus életpálya szerinti besorolás alapján: 

Gyakornok:     1 fő 

Pedagógus1.  25 fő 

Pedagógus2.  12 fő 

Mesterpedagógus   2 fő 

 

Tantestületünk átlag életkora 46 év. A nevelőtestület tagjai nyitottak az új módszerek 

alkalmazására, a korszerű eszközök használatára, különös gondot fordítanak a saját 

képzésükre, önképzésükre. Erőssége is a testületnek, hogy sokuk nagy tapasztalattal, rutinnal 

rendelkezik. Évtizedek óta Újpesten dolgozva ismerik a helyi szokásokat. Fiatal kollégáink jól 

terhelhetők, és elképzeléseikkel új színt hoznak az iskola életébe.  

3 pedagógusállást pedagógia asszisztensek töltenek be. Ők napközis nevelői feladatokat 

látnak el. Eredményesen működnek együtt az osztálytanítókkal, és a nevelőtestület 

megbízható tagjai. 

Az intézmény pedagógusai az elmúlt 4 évben az alábbi továbbképzéseken vettek részt. 

 

 2017 2018. 2019. 2020. 2021 

szakmai, 

módszertani 

informatikai  

továbbképzés 

19 22 19 61 1 

mesterképzés      

másoddiploma  1 3  1 

 

Erősségeink: emelt szintű ének - zeneoktatás, alapfokú művészetoktatás, tanórán kívüli 

foglalkozások, terhelhetőség, szakmai tapasztalat, nyitottság, eredményeink, sokszínűség, 

ökoiskola, rendezvények szervezése, közösségi munka 

Gyengeségeink: egységes eljárásrend alkalmazása a napi munkánk során. 

Veszélyek: Szakos ellátottság biztosítása egyre nehezebb a hiányszakok miatt. Tanítóik 

hiánya 

Lehetőségek: Biztonságos, jó munkahelyi légkör megtartó ereje. Pedagógiai asszisztensek 

továbbtanulása pedagógus képesítés megszerzése, másoddiplomás képzések. 
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2.4.1.1 Pedagógiai munka ellenőrzése 

Az iskola pedagógusai maximális óraszámban tanítanak. A munka ellenőrzésére látogatási 

terv készül szeptemberben.  A látogatási terv elkészítésénél alapelv, hogy 3 évente minden 

pedagógusra periodikusan sor kerüljön. A látogatási tervben szereplő pedagógus látogatását 

azintézményvezető, munkaközösség-vezető, illetve az egyik intézményvezető-helyettes végzi.  

Az alsó tagozatos tanítók, illetve a napközis kollégák óralátogatását a tagozat szakmai 

munkájáért felelős igazgatóhelyettes végzi.   

 

Az adminisztrációs fegyelem erősítése folyamatos feladat a pedagógusok számára. Az 

elektronikus naplók naprakész vezetése sajnos nem megoldott. A naplózás ellenőrzését az 

intézményvezető, illetve helyettesei végzik.  

 

A tanórák közötti szünetekben az iskola épületében, az udvaron, illetve az ebédlőben 

ügyeletesi rendszert alakítunk ki. Az ügyeleti beosztást szeptember elején, az órarend 

kialakításával közel egy időben végezzük el. Az intézményi ügyelet működtetése az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének a feladata, ellenőrzését az intézményvezető végzi.  

A kötött munkaidő nyilvántartását a Kréta rendszerben a pedagógusok végzik.  

 

A 2015/2016-os tanévben elindultak iskolánkban is a pedagógusminősítések. 17 minősítés 

zajlott intézményünkben, 5 gyakornoki, 9 pedagógus II. 2 mester, 1 megújító mester. 2019-

ben zajlott a vezetői tanfelügyelet, illetve az általános iskola intézményi tanfelügyelete. 2021-

ben 4 kolléga és a zeneiskola tanfelügyelete került be az OH ellenőrzési tervébe. Mind a 

minősítések, mind a lezajlott tanfelügyeletek kiemelkedő eredménnyel zárultak. 

 

2.4.1.2 Munkaközösségek szerepe, bevonása 

Az iskolában folyó szakmai munka legfontosabb egységei a szakmai munkaközösségek. A 

iskolában 7 szakmai munkaközösség működik: alsós, napközis, felsős humán, reál, művészeti, 

osztályfőnöki és a zeneiskolai. A munkaközösség élén munkaközösség-vezető áll, akit a 

munkaközösség tagjai választanak.    

 

A munkaközösségek éves munkatervet készítenek, melyben meghatározzák a tanév 

legfontosabb céljait, felosztják egymás között a feladatokat. A munkaközösség-vezető 

értekezleteken értékeli a közösség szakmai munkáját. A munkaközösség vezetője félévkor és 

tanév végén beszámolót készít az igazgató részére, melyben értékeli az elvégzett munkát, 

meghatározza a még hátralévő feladatokat. A munkaközösség vezetője saját ütemterve szerint 

óralátogatásokat végez, segítve ezzel a munkaközösség tagjainak mindennapi munkáját.  

 

Az alsó tagozatos munkaközösség és a napközis munkaközösség szorosan együttműködve 

tevékenykedik.   

  

Felső tagozaton a humán, reál munkaközösség tantárgycsoportokra osztva, a speciális 

szaktárgyi feladatokra fókuszálva tudja munkáját végezni. A napi szakmai feladatok mellett a 
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tehetséggondozás, versenyekre felkészítéssel kapcsolatos munkákat is elvégzi. Az 

együttműködés a munkaközösségeken belül jó, a segítségnyújtás szándéka vezérli a munkát.  

 

A művészeti munkaközösség magában foglalja az ének, tánc és rajz tantárgyakat. A 

munkaközösség tagjai jól együttműködve tevékenykednek.  

 

A zeneiskolai munkaközösség a hangszeres zenetanárok munkaközössége. A munkaközösség 

irányítása intézményvezető-helyettesi szinten történik. Feladata az alapfokú művészetoktatás 

speciális feladatainak koordinálása. A munkaközösség tagjai nagyszerűen tudnak 

együttműködni.  

A munkaközösségeken belül a tapasztalt kollégák oldják meg a pályakezdők mentorálásával 

kapcsolatos feladatokat. 

Az osztályfőnöki munkaközösség legfontosabb feladata közösségi nevelés, valamint az iskola 

szellemiségét meghatározó ÖKO munka szervezése.  A munkaközösség tagjai ÖKO 

munkacsoportot hoztak létre.  

A munkaközösségek vezetői tagjai a kibővített iskolavezetésnek. A kialakult munkaközösségi 

szerkezeten változtatásra nincs szükség.  

 

 2.4.2 A pedagógus munkát segítő alkalmazottak 

Az iskolában iskolatitkár (1 fő), pedagógiai asszisztens (5 fő), rendszergazda (1 fő), 

hangszerész (1 fő) segíti a pedagógusok munkáját. 

A pedagógia asszisztensek közül 3 fő napközis nevelői feladatokat lát el. 

Jelentős változás volt az elmúlt években, hogy a tankerület alkalmazottai lettek a technikai 

alkalmazottak is. Pozitív változást hozott, mert bár nagyon nehéz megfelelő munkavállalót 

találni, de ha sikerül, a munkatársak sokkal jobb színvonalú munkát végeznek, magukénak 

érzik az iskolát. A technikai dolgozók: gondnok 1 fő, fűtő 1 fő, takarító 4 fő, portás 2 fő.  

A konyhai dolgozók létszáma 3 fő, ők külső cég, a Szakácstündér Kft alkalmazottai. 

A technikai dolgozók megbízható, pontos munkavégzésükkel biztosítják az iskola 

működésének hátterét.  

Iskolaorvos és védőnő is segíti az iskolában folyó munkát. 
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3. Az eltelt 5 éves vezetői ciklus céljainak megvalósítása  

 

Áttekintve az előző igazgatói pályázatom céljait és a feladatokat, megállapíthatom, hogy 

nevelőtestületünk sikeres 5 évet tudhat maga mögött. Az alább felsorolt kitűzött célokat 

sikerült megvalósítani. Állami, tankerületi, szülői és saját erőforrásokat igénybe véve. 

 

Az oktatási rendszer változásainak nyomon követése. 

Az oktatási rendszer alakulása miatti változások eredményes bevezetése 

A minősítési és tanfelügyeleti eljárások előkészítése, lebonyolítása. 

Elektronikus napló bevezetése. 

Évkönyv összeállítása iskolánk legendás tanáregyéniségeiről, honlap 

A kompetencia mérés eredményeiben tapasztalható tendenciák átfogó elemzése. 

Pályakezdők segítése. 

Pszichológus alkalmazása legalább fél állásban. 

Bekapcsolódás a központilag kidolgozott projektekbe. Kiemelt terület a gazdasági, pénzügyi 

nevelés. 

IKT eszközök fejlesztése alapítványi támogatással, szülői segítséggel és állami forrásból. 

Az idegen nyelvi méréseken évről évre jobb eredményt szeretnék elérni. 

SNI-s, BTMN-es tanulók beilleszkedésének, iskolai munkájának nyomon követése. 

Az iskolatárgyi feltételeinek javítására pályázatok keresése. 

Az iskola arculatának színesítése, az idegen nyelvoktatás kiterjesztése. 

Pedagógiai asszisztensek létszámának emelése. 

Zeneiskola hangszer állományának fejlesztése, állami forrásból. 

Az iskola népszerűsítése. 

 

Nem sikerült maradéktalanul megoldani az alábbiakat:  

Pedagógusok feladatainak egyenletes, arányos felosztása.  

Ok: A betöltetlen állásokon lévő feladatokat kollégáim egy része túlórában végzi, ezért az ő 

terhelésük nagyobb az átlagosnál. 

Az emelt szintű ének-zenei oktatás feltételeinek javítása. 

Ok: Szülői támogatással az ének szaktanterem megújult, az eszközök fejlesztésére nem volt 

elegendő forrás. 

A kórus számára külföldi kapcsolatok keresése, utazási lehetőségek biztosítása. 

Ok: A zenekar külföldi utazását sikerült testvériskolai kapcsolat megkeresésével 

megvalósítani, de a kórusok esetében nem. Részben a kialakult utazási korlátozások is 

eredményezték a sikertelenséget. 
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4. Vezetői elképzelések 

 

   

Az iskola működését és jövőbeni fejlesztési lehetőségeit az aktuális törvényi előírások  és 

helyi dokumentumok (Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend, Helyi tanterv, Iskola éves 

munkaterve, és programja stb.), a fenntartói igények, az iskolát használók igényei, az iskola 

adottságai, és a társadalmi elvárások határozzák meg. 

 

Az intézményvezető feladata, hogy összehangolja a jogi, szakmai, társadalmi, gazdasági 

elvárásokat. Közvetlen munkatársai és az iskolavezetés minden tagja ki kell, hogy vegye a 

részét feladatok a rövid - és hosszú távú tervezése, szervezése és lebonyolítása terén. 

 

Iskolánk alapfokú oktatási intézmény, 8 évfolyamos általános iskola, mely emelt szintű ének- 

zeneoktatási program szerint működik, illetve alapfokú művészeti iskola, 6 alapfokú és 4 

továbbképző évfolyammal. Tevékenységünk szerves része a délelőtti tanítási órákhoz 

kapcsolódóan a délutáni napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezése, sportköri, 

szakköri, kórusfoglalkozások és korrepetálások.  

4.1 Jövőkép 

Vezetőként sokszor felteszem magamnak a kérdést, vajon jó úton haladunk-e? Mit tudnánk 

jobban, alaposabban csinálni? Elég-e, amit teszünk és az, ahogyan? Kell-e még több?  

Szeretnék-e gyerekként ilyen iskolába járni, mint a miénk? Egyáltalán jól csináljuk-e, amit 

csinálunk? 

 

 Iskolánkban továbbra is legfőbb érték számomra ez ember, gyermek és felnőtt 

egyaránt. A tolerancia, az empátia, a tisztelet, egymás megbecsülése mindennapi 

életünket meghatározza. 

 Érték a tudás, ahol tanulni, fejlődni akar tanár és diák egyaránt. Szeretném elérni, hogy 

a tanítványaink biztos tudás, korszerű ismeretek birtokában képesek legyenek 

megállni a helyüket a középiskolában, az életben. Szeretném elérni, hogy 

tanítványaink sikeresek legyenek, és teljes életet tudjanak élni. 

 Elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy a kollégák teret kapjanak kreativitásuk, 

pedagógiai céljaik megvalósítására, s mindaddig támogatom őket, amíg munkájuk az 

iskolai célokat szolgálja, értékesebbé teszi az iskolánkban folyó munkát. Elvárom, 

hogy kollégáimnak legyen igénye az önművelésre, pedagógiai munkájuk fejlesztésére. 

 Nagy múltú intézmény a miénk. Sok-sok család, több generáció óta kötődik 

iskolánkhoz. Egykori tanítványaim szülőként visszahozzák gyermekeiket az 

iskolánkba. Kiemelt feladatnak tekintem kollégáimmal együtt a közösségépítést, 

legyen az osztály, szülői, iskolai, vagy tágabb, újpesti közösség.  

 Fontosnak tartom a hagyományaink ápolását. Közeleg az iskola alapításának 140. 

évfordulója, melynek méltó megünneplése kiemelt feladat számomra. 

“Nem az a mester, aki megtanít valamire, 
hanem aki megihleti a tanítványt, hogy 
legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, 
amit már addig is tudott.” 

(Paulo Coelho) 
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 A megújulás, a változó világ kihívásaihoz történő rugalmas és gyors alkalmazkodás 

szintén fontos feladat. 

4.2 Alapfeladatok 

Igazgatóként az iskolai dokumentumok elkészítése, módosítása mindig a feladataim közé 

tartozott. Az iskola pedagógiai programjában meghatároztuk munkánk kiemelt területeit, 

pedagógiai munkánk legfőbb alapelveit, céljait és feladatait.  A törvényi változások 

szükségessé tették több alkalommal a módosítást, de az iskola arculatát meghatározó lényegi 

változtatásokat nem kellett végrehajtanunk.  

Kiemelt területek: 

 az emelt szintű ének-zeneoktatás  

 az alapfokú művészetoktatás (klasszikus zene) 

 táncoktatás 

 7. évfolyamtól az idegen nyelv emelt óraszámban történő tanítása 

 környezettudatos szemlélet kialakítása, fejlesztése.  

 

A pedagógiai munka alapelvei: 

 Tiszteljük tanítványaink emberi méltóságát. 

 Felelősnek tartjuk magunkat tanítványaink testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséért 

nevelő-oktató munkánk során, a köznevelési törvényben előírtak alapján. 

 Az iskola tanulóit bevonjuk saját iskolai életünk szervezésébe. 

A pedagógia munka céljai feladatai 

 Célunk a tanulói kompetenciák fejlesztése aktív tanulási folyamatba ágyazva. 

(1.tanulás kompetenciái, 2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen 

nyelvi), 3. A digitális kompetenciák, 4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák, 5. A 

személyes és társas kapcsolati kompetenciák, 6. A kreativitás, a kreatív alkotás, 

önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái, 7. Munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák.) 

 A tanulói tevékenységre épülő tanulásszervezési eljárások biztosítása. 

 A tanulók szociális kompetenciájának fejlesztése, az együttműködésre alapozó 

tanulásszervezési módszerek alkalmazásával. 

 Az egyénre szabott tanulás lehetőségének biztosítása. 

 Differenciált tanulásszervezés, egyéni módszerek alkalmazása. 

 Lehetőség szerint csoportbontás biztosítása a felső tagozaton. 

 Aktív tanulói tevékenység során felfedező tanulási folyamat biztosítása iskolán kívüli 

programokkal, külső szakemberek és külső helyszínek nyújtotta pedagógiai lehetőségek 

bevonásával. 

 Témahetek, téma napok, tanulmányi kirándulások, iskolai táborok szervezésével a tanulók 

együttműködésén alapuló aktív tanulás megvalósítása, a tantárgyak közötti összefüggések 

felfedeztetése 

 A tanulók kommunikációs kultúrájának, elsősorban a digitális kompetenciájának 

fejlesztése, 3. osztálytól tantárgyakba ágyazva.  
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 Digitális eszközökkel támogatott tanítási-tanulási folyamat biztosítása. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében egyéni haladási ütem, módszerek, 

fejlesztő tevékenység biztosítása. 

 A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a különböző szakemberekkel együtt, 

valamint a szülők és a tanulók bevonásával megvalósított pedagógiai munka kialakítás.  

 Egyértelmű követelményrendszer és tanulókkal szemben támasztott elvárások biztosítása. 

 Az értékelés során az igazságosság, az esélyteremtés és a méltányosság alapelveinek 

érvényesülése az egyéni fejlődés és a sikeres tanulás érdekében 

 Testi és lelki egészség fejlesztése 

 Egészséges életre nevelés (mindennapos testnevelés biztosítása, ISK, Kölyök Atlét ika, 

preventív egészségnevelő programok, egészségügyi felvilágosító órák szervezése küldő 

előadókkal, DADA) 

 Környezettudatos nevelés (téma hetek, Örökös Ökoiskola) 

 Hon- és népismeret, egyetemes kultúra fejlesztése  

 Hazaszeretet, magyarságtudat fejlesztése, anyanyelv megbecsülésére és a hazaszeretetre 

nevelés. (Határtalanul Program, Erzsébet Táborok, iskolai kirándulások, néptánc oktatás, 

tanulmányi kirándulások, iskolai táborok szervezése, egyéb szabadidős tevékenységek) 

 Kreatív Partnerség Magyarország Program munkájába bekapcsolódtunk 

 Hatékony gyermekvédelmi munka 

 Az élet tiszteletére a közösség szerepének és az emberi kapcsolatos fontosságára való 

nevelés, az empátia, a türelem képességének alakítása, az iskola falain belül tanítványaink 

jó közérzetének biztosítása. A tantestület által kialakított pozitív értékrend átadás. 

 

A pedagógiai munka célja és feladatai az alapfokú művészetoktatásban 

 Az érzelmi és az esztétikai nevelés eszközével a családi és az iskolai környezet 

személyiségformáló tevékenységének kiegészítése. 

 A tanulók zenei ízlésének, érdeklődésének, igényességének, esztétikai kultúrájának 

megalapozása. 

 A tanulók alkalmassá tétele amatőr társas muzsikálásra. 

 Az arra alkalmas kiemelkedő képességű tanulók felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra. 

 A tanulók zenei készségeinek és képességeinek fejlesztése, zenei műveltségük 

megalapozása. 

 Művelt, koncertlátogató közönség nevelése. 

 Mind a hangszeres képzés, mind az azt támogató zenei tantárgyak (szolfézs, 

zeneelmélet, kamarazene, zeneirodalom) fejlesszék a tanulók zenei képességeit. 

 A zeneiskola adjon rendszerezett zenei ismereteket; tanítsa meg növendékeit a zenei 

írás - olvasásra, az iskola ének-zene tagozatával együttműködve. Ismertesse meg a 

tanulókkal a főbb zenei és társművészeti stílusok sajátosságait. 

 SNI- s tanulók integrált oktatása. 
(Forrás: Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI Pedagógiai programja) 
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4.3 Feladataink az elkövetkezendő 5 évben 

4.3.1 Nevelés 

Munkánk során nagy hangsúlyt kell kapnia a nevelésnek. Sikerhez folyamatos, következetes, 

összefogásra épülő, egységes elvárások alapján működő pedagógiai tevékenység szükséges. 

Személyes példamutatás, empátia, tolerancia, következetesség, szorgalom és kitartás épp úgy 

fontos, mint a megértő és támogató magatartás. Minden erőmmel azon leszek továbbra is, 

hogy az iskolánkban folyó nevelő munka sikeres legyen. 

 

Alsó tagozat 

Egyre nehezebb feladat hárul az alsó tagozaton tanító kollégákra, mert megismerve a 

tanulókat fel kell fedezniük azokat a szociális és mentális hiányosságokat, amelyek az iskolai 

tanulást, beilleszkedést hátráltatják, meg kell teremteniük az óvoda és iskola közötti 

zökkenőmentes átmenetet. Ki kell alakítani a tanulókban az iskolánkban elvárt szokásrendet, 

ami az eredményes, sikeres iskolai tevékenységük alapját képezi. 

Tanítványaink nevelésében nagy szerepe van a művészeti nevelésnek, az emelt szintű ének-

zeneoktatásnak. Iskolánkban csak emelt szintű ének-zene tanterv szerint tanulnak a gyerekek. 

 

Felső tagozat 

Az iskola tanulói szélsőséges szociokulturális körülmények közül kerülnek az iskolába. 

Vannak az átlag feletti családi hátérrel rendelkező, és meglehetősen nagy számban jelennek 

meg rosszabb családi körülmények közül érkező gyerekek az iskolában. Ez napról-napra 

nehezebb – olykor az iskola falain belül megoldhatatlan – feladat elé állít bennünket. Ezek a 

hatások már alsó tagozatban is láthatók, de még viszonylag jól kezelhetők. A problémák 

felerősödve jelentkeznek a felső tagozatos tanulók körében. Különösen sok nehézséget 

okoznak a nem a mi iskolánkban szocializálódott, főként a felső tagozatra, gyenge tanulmányi 

eredménnyel érkező tanulók, akik nem tudnak azonosulni iskolánk értékrendjével. Ezt a 

feladatot megoldani az iskola falain belül nagyon nehéz, de mindenképpen kezelni kell a 

helyzetet. Kiemelt feladatom az osztályfőnökök segítése ezen a téren. Célunk a lemorzsolódás 

megakadályozása, a tanulók beiskolázása középfokú intézményekbe.  

A 8. osztályos tanulók beiskolázása a középfokú intézményekbe a következőképpen alakult: 

Iskolatípus 

% 

2016/2017. 2017/2018. 2018/2019. 2019/2020. 

Gimnázium 28 25 29 34 

Szakgimnázim 

Szakközépiskola 

58 67 71 57 

Szakiskola 16 8 0 9 

 

Iskolánkban az igazolatlan hiányzás nem jellemző. Viszont az elmúlt években volt néhány 

tanítványunk, akik magas igazolt vagy igazolatlan óraszámot halmoztak fel. A 

gyermekvédelmi munkát ezen a téren erősíteni kell. A tankerület támogatásával, kísérleti 

jelleggel egyik pedagógiai asszisztens kiemelt feladata lesz a jövőben a hiányzások miatt 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók mentorálása.  
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Kiemelt szerepe van felső tagozaton az osztályfőnök munkájának, illetve az adódó feladatok 

megoldásában a gyermekvédelmi felelősnek. 2020 tavasza óta gyermekjóléti szolgálat iskolai 

szociális munkás munkatársa is segíti az iskolában folyó gyermekvédelmi munkát. Továbbra 

is kiemelt feladatom a gyermekvédelmi munka támogatását. 

 

Alapfokú művészetoktatás 

Tanulóink több mint egyharmada jelenik meg növendékként zeneiskolánkban. A tanulók 

nevelésében különösen fontos a hangszeres zenei képzés. A hangszeres növendék és a 

zenetanár között kialakuló pozitív tanár - növendék viszony erőteljes segítséget jelent az 

esetlegesen jelentkező iskolai nehézségek megoldásában. Szerencsés dolog, az iskola 

adottságaiból következik, hogy a tanítók, tanárok, napközis nevelők, zenetanárok napi 

kapcsolatban vannak egymással, segítik egymás munkáját, és megbeszélik a különféle 

nevelési helyzeteket, igyekeznek gyorsan megoldani a felmerülő gondokat. Hangszeres 

tanárok az iskolai és tanszaki hangversenyek szervezésével hozzászoktatják növendékeiket az 

önálló szerepléshez.  

 

Az egész iskolára kiterjedő nevelési feladatok 

 

Az erkölcsi nevelés 

A szabálykövetés megtanítása rendkívül fontos feladat. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 

Házirend betartására. Meg kell tanítani a gyerekeket, hogy az élet minden területén szükség 

van a rendre, fegyelemre, a kitartó munkavégzésre. Be kell vonni a tanulókat az iskolai 

házirend módosításába, erősítve ezzel a közösség iránti felelősségvállalásukat. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Minden ember számára nagyon fontosak a kötődések, legyenek azok családi, baráti, lakóhelyi, 

nemzeti kötődések. Az iskolai hagyományok, népi hagyományok és nemzeti hagyományok 

őrzése, ápolása hozzájárul a kötődések kialakításához. Iskolánk ragaszkodik a 

hagyományaihoz, és figyelmet fordít a hagyományok ápolására. A nemzeti kultúra értékeit 

épp úgy igyekszünk megismertetni tanítványainkkal, mint az európai kultúra értékeit. E cél 

tökéletesen illeszkedik az emelt szintű ének - zeneoktatás és az alapfokú művészetoktatás, de 

az irodalom és művészetek magas szintű megismertetése is. Fontos számunkra a Pécsis lét 

erősítése épp úgy, mint az újpesti kötődés erősítése. Ennek érdekében rendszeresen részt 

veszünk kerületi rendezvényeken. Iskolánk különös hangsúlyt fektetnek a nemzeti ünnepeink 

méltó megünneplésére. Az elmúlt években kialakult gyakorlatot tovább kell a jövőben vinni!  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A közösség személyiségformáló hatását valljuk. Tanulóink számára igyekszünk biztonságos 

és nyugodt légkört biztosítani. Igyekszünk megtanítani őket a konfliktuskezelésre. Minden 

erőnket mozgósítanunk kell az erőszak megakadályozására, ideértve a verbális erőszakot is. 

Az iskolai DÖK működését ezen a nevelési területen erősíteni kell. 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 
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Az önismeret, a reális önértékelés képességének kialakítása a sikeres élethez elengedhetetlen. 

Az osztályfőnöki munka alapját képezi ez a nevelési terület. Meg kell tanítani a gyerekeket a 

türelemre, toleranciára, nyitottságra, és az elfogadásra, önmaguk elfogadására épp úgy, mint 

mások elfogadására. Ez utóbbi megvalósításában az integrált nevelés segítséget nyújthat. 

Ezek a képességek elengedhetetlenek a mikro és makro közösségekbe való beilleszkedéshez. 

E területnek hangsúlyosabb szerepet kell kapnia az osztályfőnöki munkában.  

 

A családi életre nevelés 

Rendkívül fontos nevelési területnek tartom a család fontosságának hangsúlyozását, a szülők, 

nagyszülők tiszteletére való nevelést, a családi ünnepek, szokásokról való beszélgetést a 

gyerekekkel. Tudatosítani kell tanulóinkban, hogy gyökerek nélkül lehetetlen boldogan élni. 

A barátság, szerelem témák osztályfőnöki órák keretében történő megbeszélését, felső 

tagozaton pedig a tanulók életkorának megfelelő szexuális felvilágosítást kiemelten kell 

kezelni. Ez utóbbi területen támaszkodni lehet az iskolai védőnő segítségére, illetve e területre 

szakosodott alapítványok munkájára. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A testi, lelki egészség megőrzése, az egészséges életmódra nevelés szintén kiemelt területe 

nevelő munkánknak. A sport, az irodalom és művészetek nagymértékben segítenek e terület 

fejlesztésében. Iskolánkban élénk sportélet folyik, annak ellenére, hogy körülményeink elég 

mostohák, és a terület nem tartozik a specializációnkhoz. Évek óta szép eredménnyel veszünk 

részt a kerületi sportversenyeken. Az iskolánkban folyó művészeti tevékenységek pedig 

különösen fejlesztik ezt a nevelési területet, ideértve az emelt szintű ének-zeneoktatást, az 

alapfokú művészetoktatást, a táncot és a rajz-és vizuális nevelést egyaránt. Iskolánkban az 

oktató-nevelő munkát segíti iskolapszichológus. Az ő segítő munkája a kialakuló, gyakran 

azonnali segítséget igénylő helyzetekben elengedhetetlen.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az osztályfőnöki munka kiemelt fontosságú számomra. A közösségi életre való nevelés, 

szerepvállalás a közösségekben, felelősségvállalás önmagunkért és másokért kiemelt nevelési 

terület. Ide tartozik az integrált nevelés kapcsán a fogyatékkal élők elfogadása, segítése. A 

közösségi nevelés terén fontos szerepet játszik iskolánkban a kórusmunka, ami egyre nagyobb 

erőfeszítést követel a kórusvezetőktől.  A gyerekek ma nagyon nehezen viselik el, amikor 60-

70 fős létszámban kell egy közös szereplésre felkészülni. Ez kizárólag akkor lehet sikeres, ha 

a szülők és a pedagógustársak támogató magatartása is kíséri a kórusvezető munkáját. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

2003 óta folyik iskolánkban ÖKO munka, 2014-ben elnyertük az örökös ÖKOISKOLA címet. 

A környezettudatos magatartásformák kialakítása olyan alapfeladat, amit pedagógiai 

programunk kiemelt feladatként kezel. Különféle projektek kidolgozása során épp úgy, mint a 

mindennapok során hangsúlyoznunk kell ennek fontosságát. 

 

A tanulás tanítása 
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A megfelelő tanulási technikák kialakítása és fejlesztése az iskolába lépés pillanatától kiemelt 

feladat számunkra.  Ez biztosítja a megfelelő ismeretszerzést, alapját képezi az élethosszig 

tartó tanulásnak. Tanítók, napközis nevelők és tanárok számára egyaránt kiemelt fejlesztési 

terület. Támogatni kell a digitális és hagyományos formáit is az ismeretszerzésnek. 

Iskolánkban könyvtáros is tevékenykedik, fél állásban. Könyvtári és könyvtárhasználati órák 

tartásával fejlesztjük e területet. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy tanítványaink - életkoruknak megfelelően- 

találkozzanak olyan alapfogalmakkal, amik ehhez a témakörhöz tartoznak. Bekapcsolódtunk a 

Pénz7 központi projektbe. 

 

Pályaorientáció 

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról. Sikeres programot szerveztünk több esetben a szakmák, 

foglalkozások bemutatásáról szülők segítségével. Sajnos a korlátozások miatt a program 

megtartása megtorpant. Fejleszteni kell a gyerekekben az együttműködéssel, a vezetéssel és a 

versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A tanulók megismerkednek a média működésével és 

hatásával, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal. 

 

4.4 Tanítás 

 

 

 

 

Az iskolánkban tanító pedagógusok megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkeznek, és 

elkötelezettek pedagógus munkájuk iránt. Iskolánkban a szakos ellátottság 100 %-os. A 

munkaközösségek a pedagógiai programunk és a helyi tanterv rendelkezéseit figyelembe véve 

a tanév elején tanmenetek elkészítésekor rugalmasan alkalmazkodnak az osztályok 

összetételéhez, a tanulók képességeihez. Az SNI-s tanulók tanításához tantárgyanként egyéni 

fejlesztési tervet készítenek, meghatározva a szakértői vélemény alapján a saját feladataikat.  

 

A munkaformák kialakításakor törekednünk kell az ismeret átadás mellett a képességek 

mindenoldalú fejlesztésére. Törekednünk kell arra, hogy tanulóink használható tudás 

birtokába jussanak.  

 

Mindezt gyerek közeli, érdekes és a tanulók számára érthető formában kell közvetítenünk.  

„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk. 
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk. 
Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is 
éppolyan jól tudják. 
 Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.” 

 (Richard Bach) 

 

   

 
 
Read 
more: http://onodialtalanosiskola.hupont.hu
/43/idezetek-az-iskolarol-tanulasrol-

tanitasrol-nevelesrol#ixzz42iXro1rBIde 

írhatja a dokumentumból idézett szöveget 

vagy egy érdekes kérdés összefoglalását. 

A szövegdoboz a dokumentum 

tetszőleges pontján elhelyezhető, és 

formázását a Rajzeszközök lapon adhatja 

meg.] 

http://onodialtalanosiskola.hupont.hu/43/idezetek-az-iskolarol-tanulasrol-tanitasrol-nevelesrol#ixzz42iXro1rB
http://onodialtalanosiskola.hupont.hu/43/idezetek-az-iskolarol-tanulasrol-tanitasrol-nevelesrol#ixzz42iXro1rB
http://onodialtalanosiskola.hupont.hu/43/idezetek-az-iskolarol-tanulasrol-tanitasrol-nevelesrol#ixzz42iXro1rB
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A szülők körében folyamatosan népszerű az iskolában folyó hangszeres zene oktatása. E 

képzési forma meghatározó eleme iskolai tevékenységünknek. A zeneiskolánkban zongora, 

fuvola, gordonka és hegedű tanulása választható. A zeneórák a zenei képességek fejlesztése 

mellett lehetőséget kínálnak a tanulók személyiségének formálására. 

 

Egyszerre kell megoldanunk felső tagozaton a kiemelkedő tanulóink tehetséggondozását, 

kerületi versenyekre való felkészítésüket, és az érdeklődési körüknek megfelelő plusz 

ismeretek átadását, és a képességeik, körülmények miatt leszakadók felzárkóztatását, 

korrepetálását. Szerencsére iskolánkban a bukások száma alacsony. Az iskola ezen 

feladatához, valamint a profilunkhoz, a művészeti neveléshez kapcsolódóan találtam jó 

megoldásnak a művésztanárok bevonását, és tanórai foglalkozásokba, új módszertani 

megoldásokat keresve kerültünk kapcsolatba a kreatív programmal. 

 

Sikeres iskolánkban a testnevelés oktatása. Évek óta kerületi szinten jó helyezést érünk el a 

sportversenyeken, hatalmas eredmény, hiszen körülményeink kerületi szinten sem mondhatók 

sport terén kiemelkedőnek. A versenyeken való részvétel is meglehetősen nagy terhet ró 

testnevelő tanárokra. Az iskolai sport támogatását a jövőben is kiemelten feladatnak tartom, 

hiszen fiataljaink testi-lelki egészségének megalapozásában a sport fontos szerepet játszik. 

Elindult iskolánkban 4 éve a Kölyök atlétika tanítása testnevelés órák keretében. A munka 

folytatódik felmenő rendszerben, a jövő tanévtől már 5. évfolyamon is. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy keretében rendkívül fontos. A kompetencia 

mérések eredményeit áttekintjük, összehasonlítjuk, és a tapasztalatokat beépítjük mindennapi 

munkánkba.  Az alábbi kompetencia területek fejlesztése kiemelt hangsúlyt kap iskolánkban: 

 

Kommunikációs kompetenciák:  

Anyanyelvi kommunikáció 

Alsó tagozaton az alapkészségek kialakítása, fejlesztése (különös figyelemmel az írás, 

olvasás, beszéd, logikus gondolkodás készségének fejlesztésére). A differenciált óravezetéssel 

az egyénre szabott fejlesztés megvalósítása. A fejlesztő pedagógus munkáját sikerült 

összehangolnunk az osztályok napi munkájával. A tanítók és a fejlesztő pedagógus 

kooperációjának köszönhetően sok esetben sikerül korán felismernünk a tanulóink tanulási 

problémáit, és korai stádiumban megtenni a szükséges lépéseket. Az olvasási készség 

fejlesztése mellett az olvasóvá nevelés is fontos feladat a számunkra. Kiemelt feladatunk a 

szövegalkotási készség fejlesztése. Emellett a helyesírás, a nyelvileg, stilisztikailag helyes 

beszéd az általános műveltség egyik fokmérője. Számomra nagyon fontos feladat az írás, az 

olvasás, a szép magyar beszéd és a nyelvi ismeretek elsajátíttatása. Felső tagozaton a magyar 

nyelv és irodalom tantárgy keretében valósul meg az együttműködés a Kreatív Partnerség 

Magyarország Programmal.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Iskolánkban angol és német nyelv tanulására van lehetőség. Az idegen nyelv oktatását 2 

évfolyamtól kezdjük, szakköri formában. Ezen az évfolyamon minden tanuló fél évig az 

angol, fél évig a német nyelvvel ismerkedik, játékos formában. Harmadik évfolyamon, szintén 
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szakköri formában történik a választott idegen nyelv tanulása. Órakeretben 4. évfolyamtól 

tanítunk idegen nyelveket. Lehetőséget biztosítunk tanulóink számára, hogy 7. évfolyamtól 

magasabb óraszámban (heti 5 órában) tanulhassák az idegen nyelvet.  

A nyelvtanulás speciális tanulási technikáinak elsajátíttatására kiemelt hangsúlyt kell fektetni. 

Az idegen nyelv tudása a sikeres önmegvalósítás eszköze. Az Erasmus illetve az AISEC 

tanárasszisztens programba bekapcsolódva rendszeresen érkeztek iskolánkba 

tanárasszisztensek. Sajnos a korona vírus miatt kialakult korlátozások blokkolták a program 

megvalósítását. Az idegen nyelv tanulása, kommunikáció idegen nyelven különösen 

szívügyem. Ezt az irányt erősíteni kell. 

 

Matematikai gondolkodási kompetencia 

Matematikai készségek, a logikus gondolkodás fejlesztése minden iskola alapfeladata. Ez 

számunkra is fontos fejlesztési terület. A matematika tantárgy keretében, alsó tagozaton a 

Kreatív Partnerség Magyarország Program bevonása színesíti, és eredményesebbé teszi a 

kompetencia fejlesztését. 

 

 

Személyes és társas kapcsolati kompetencia 

A szociális kompetenciák, fejlesztése alsó tagozatos kortól fontos feladat. Itt a tanítókra, 

napközis nevelőkre hárul kiemelt feladat. Felső tagozaton az osztályfőnökök, és az etika, hit 

és erkölcstan tantárgyat tanító tanárok végeznek kiemelten fontos munkát. A kórusmunka, a 

táborok, kirándulások szervezése, az iskolai programok a közösségépítés fontos színterei. Az 

elindult, majd a korlátozások miatt megakadt Nótázó túrázó természetjáró kör szintén 

jelentős, iskolán kívüli színtere a munkának. 

 

Digitális kompetenciák 

A digitális oktatás elindítása 2020 márciusában hatalmas kihívás volt az iskolák számára. 

Egyik napról a másikra rádöbbent mindenki, milyen fontos területe ez a mindennapjainknak. 

Az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználására meg kell tanítani a gyerekeket. Az 

elmúlt években megvalósult intézményi informatikai eszközfejlesztés lehetővé tette, hogy a 

gyerekek számára tableteket tudtunk kölcsönözni, segítve ezzel a digitális oktatás keretében a 

tanulásukat. Ezen a területen folyamatos fejlesztés szükséges. Továbbra is meg kell 

ragadnunk minden lehetőséget eszközfejlesztésre, pályázatok, szülői munkahelyi pályázatok 

terén egyaránt. A digitális kultúra tantárgy bevezetése új lehetőségeket teremthet. A 

programozás, és kódolás a logikus gondolkodás és a problémamegoldó készség fejlesztése 

szempontjából alsós és felsős korosztályok számára egyaránt fontos. Miközben 

programoznak, megismerik a saját gondolkodásukat, fejleszti a logikát és a tanulási 

készségeket. A robotika területén, a padlórobotok, a mikro:bit eszközök programozásának 

elindítása alsó tagozaton, a kreatív programozás felső tagozaton. A taneszközök forrásigényét 

alapítványi keretből, illetve pályázatok útján kívánom megvalósítani. 

 

Munkavállalói, vállalkozói kompetencia 

Törekednünk kell tanulóinkat biztos, korszerű, használható tudás birtokába jussanak. A 

pozitív megerősítés segítségével szorgalmas, kitartó munkára kell megtanítani a gyerekeket. 
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Fontos a megfelelő terhelés a tanulók számára. Alapvető feladatunk az önbizalom és az 

optimizmus erősítése.  

 

Kreativitás, önkifejezés kult. tudatosság 

A kiemelt hangsúlyt kap iskolánkban az emelt szintű ének- zeneoktatás, az alapfokú művészet 

oktatás. Célja az érzelmi és esztétikai nevelés, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a zenei 

ízlés, érdeklődés, igényesség esztétikai kultúrájának megalapozása. A gyerekek az együtt 

énekléssel, együtt zenéléssel közösséggé válhatnak. Az emelt szintű ének- zeneoktatás heti 3 

tanítási órában történik, ehhez kapcsolódik a heti két kórus óra.   

 

A tanulás kompetenciái 

Fokozott figyelmet kell szentelnünk arra, hogy segítsük a tanulók saját tanulási stratégiájának 

kialakítását.  A digitális oktatás felhívta a figyelmünket arra, hogy az önálló tanulás 

képességének fejlesztése mennyire fontos feladat. Meg kell tanítanunk tanulóink számára, 

hogy a tudás, a tanulás érték. E terület fejlesztéséhez a kreatív iskola program hozzájárul. 

 

4.5 Hagyományőrzés, hagyományteremtés 

A helyzetelemzés részben részleteztem iskolánk gyakorlatát ezen a területen. Nem szeretném 

ismételni magam, de megerősíteni mindenképpen szeretném, hogy a hagyományaink ápolását, 

mindig kiemelt területként kezeltem, s a jövőben is ezt fogom tenni.  

 

5.  Vezetői program 

 

 

 

 

Vezetői munkámat az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti felépítés szerint kívánom 

folytatni. Legfőbb célom az iskola és zeneiskola nyugodt, kiegyensúlyozott munkájának 

biztosítása, az iskola fejlődésének elősegítése. 

 

Az iskola kiemelt feladata a tanulók tanulmányi munkájának minél teljesebb körű támogatása. 

A tanulás eredményességének biztosítása minden pedagógus feladata.  

 

Saját hatáskörben tartom:  

A humán, reál, művészeti munkaközösségek, szakmai munkájának felügyelete 

A pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelését.   

Óralátogatások és óraelemzések készítése. 

Idegen nyelvi kommunikáció figyelemmel kísérése. 

A házi és kerületi versenyekre való felkészítés támogatása  

A minimum követelmény teljesítésének ellenőrzése tanítási órákon, bukások számának 

minimalizálása céljából. 

„A vezetés cselekvést jelent, nem 

pozíciót.” 
                 (Donald H. Mc Gannon) 
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Tanulási hátrányok csökkentése tanítás - tanulási folyamatban.  

Könyvtár munkájának segítése. 

Tanulószoba munkájának ellenőrzése. 

KIR rendszer használatának felügyelete 

 

Alsó tagozat szakmai munkájáért felelős intézményvezető-helyettes részére delegált feladatok: 

Alsó tagozatos, napközis munkaközösség szakmai munkájának segítése, felügyelete. 

Adminisztráció ellenőrzése. E-Kréta adminisztráció feladatai alsó tagozat, napközi, iskolai 

szinten helyettesítések kezelése. 

Alsós és napközis, tanulószoba órarend élkészítése  

Szabadidős tevékenység formák a napközis csoportokban. 

Fejlesztő pedagógus munkájának segítése. 

Pedagógus munkájának értékelése alsó tagozaton és napköziben. 

Óralátogatások és óraelemzés elkészítése. 

Első osztályosok beiskolázással kapcsolatos feladatok, kapcsolattartás az óvodákkal.  

Minősítéssel kapcsolatos feladatok 

Tanügyigazgatási feladatok: statisztika, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók, mérések 

Gyermekvédelmi munka 

 

Az alapfokú művészetoktatásért felelős intézményvezető-helyettes részére delegált feladatok: 

A zeneiskolai munkaközösség szakmai munkájának felügyelete 

Tanügy-igazgatási feladatok elvégzése, alapfokú művészetoktatás 

Pedagógus munkájának értékelése alapfokú művészetoktatás. 

Óralátogatások és óraelemzés elkészítése. 

Adminisztráció ellenőrzése. E-Kréta adminisztráció feladatai alapfokú művészetoktatás 

Minősítéssel kapcsolatos feladatok, alapfokú művészetoktatás 

Az iskolai rendezvények előkészítésének és zavartalan lebonyolításának koordinációja. 

Iskolai szabadidős programok szervezése, lebonyolítása. 

Osztályfőnöki munkaközösség szakmai felügyelete, ÖKOISKOLA 

DÖK munkájának segítése 

Pályázati lehetőségek keresése, pályázatok írása 

 

 

A meglévő munkaközösségi struktúrán nem kívánok változtatni. A munkaközösség-vezetők 

középvezetői megbízatást kaptak, ennek megfelelően feladatuk a saját munkaközösségük 

szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása. Szerepük van a munkaközösség 

tagjainak munkájának ellenőrzésében és értékelésében, az iskola éves munkatervének 

elkészítésében, és beszámolók készítése a tervezett munkák elvégzéséről. 

 

Kiemelt célomnak tartom, egy általános műveltséget megalapozó, a gyerekek személyiségét 

központba állító, alapfokú nyelvi tudást biztosító, a művészi kifejezőkészséget fejlesztő, 

eredményes nyolc évfolyamos általános iskolai oktatás erősítése. Mindezekért az iskola 

jövőképét meghatározó, leader típusú vezetői irányvonalat képviselem, mert távlatilag ez 
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biztosíthatja a minőségi nevelést, oktatást. Szeretném elérni, hogy kollégáim a 

megfogalmazott közös célok érdekében, képességeikhez, mérten a maximumot megtegyék. 

 

A pedagógus, illetve pedagógus munkát közvetlenül segítő kollégákkal, technikai 

dolgozókkal való együttműködés alapvető színtere a napi munkakapcsolat. Az irodám ajtaja 

mindig nyitva áll az iskola dolgozói előtt. A kiegyensúlyozott, partnerségre épülő 

munkakapcsolat az eredményes munkához elengedhetetlen. A pedagógusok és az 

alkalmazottak munkájának támogatása az iskolavezetés alapvető feladatai közé tartozik.  

 

Az iskola éves munkájának tervezésébe bevonom a munkaközösségek vezetőit. A havi 

program feladatait időben rendelkezésükre bocsátjuk. Megbeszéléseken, értekezleteken 

vitatjuk meg az aktuális problémákat, értékeljük az elvégzett munkát, és tűzzük ki az újabb 

feladatokat. 

 

A pedagógusok munkájának 3 évenkénti komplex ellenőrzését, és fejlesztő célú értékelését 

továbbra is fenn kívánom tartani. 

 

Fontosnak tartom a szülői és tanulói elégedettség mérés elvégzését, feldolgozását és 

beépítését a munkánkba 

 

Az iskola zavartalan működése érdekében igyekszem konstruktív módon együttműködni az 

iskola fenntartójával, illetve az iskolával kapcsolatba kerülő szervezetekkel, cégekkel. 

 

5.1 Megoldandó feladatok 

 

Véleményem szerint az iskolában folyó munka megfelelő színvonalú, nagy változtatásokra 

nincs szükség. A rendszeres napi munkám továbbfolytatása mellett a következő területek 

kapnak a munkám során hangsúlyt: 

5.1.1 Rövidtávon megoldandó feladatok 

Az oktatási rendszer változásainak nyomon követése. 

Az oktatási rendszer alakulása miatti változások eredményes bevezetése 

Elektronikus napló naprakész használata. 

Pedagógusok feladatainak egyenletes, arányos felosztása. 

A kompetenciamérés eredményeiben tapasztalható tendenciák átfogó elemzése. 

Pályakezdők segítése. 

Kreatív Partnerség Magyarország Program, Tanulás művészete két és fél éves programban 

való együttműködés 

A digitális kultúra tantárgy keretében robotika, a kódolás, programozás elindítása órakeretben, 

szakköri formában. (padlórobotok, micro:bit eszközök, LEGO robotika)  

Az iskola népszerűsítése, új formák kidolgozása  

A hiányzások számának csökkentése 
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5.1.2 Középtávon megoldandó feladatok 

Az emelt szintű ének-zenei oktatás feltételeinek javítása. 

IKT eszközök folyamatos fejlesztése  

Az iskola tárgyi feltételeinek javítására pályázatok keresése. 

Az iskolaudvaron található kézilabdapálya burkolatcseréje. 

Szociális helyiségek felújítása. 

Nyílászárók felújítása/cseréje 

Bútorok cseréje, tantermek berendezésének megújítása 

5.1.3 Hosszútávon megoldandó feladatok 

A kórus számára külföldi kapcsolatok keresése, utazási lehetőségek biztosítása. 

Épület felújítása 
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6. Összegzés, záró gondolatok 

 
 

Pályázatomban arra törekedtem, hogy részletesen bemutassam az iskolában folyó munkát és 

az ezzel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseimet. Számomra a Pécsi Sebestyén Ének- zenei 

Általános Iskola és AMI nem csupán egy munkahely, az itt eltöltött 32 év a garancia az iskola 

sorsa iránti elkötelezettségemnek. 

 

Munkám során igyekszem iskolánkat megismertetni, eddigi hírnevét, sikereit gyarapítani. A 

céljaim megvalósításáért továbbra is szükség van a vezetői ismereteim bővítésére.  

 

A siker elérése érdekében szükség van a törvényi változások nyomon követésére, 

előadásokon, konferenciákon, továbbképzéseken való részvételre. Saját magam szakmai 

fejlesztésére mindig nagy hangsúlyt fektettem, ahogy a jövőben is tenni fogom.  

 

Személy centrikus, demokratikus vezetőnek tartom magam, de az utóbbi években sikerült a 

feladatcentrikus vezetői képességeimet fejlesztenem. Az empátia, a szociális érzékenység, 

megértés, türelem, tolerancia, alkalmazkodó képesség és a rugalmasság meghatározó 

személyiség jegyeim. Határozott elképzeléseim vannak az iskola arculatát, tartalmi elemeit 

illetőleg.  

 

A szabálykövetés fontos számomra. Nem vagyok azonban híve a túlszabályozásnak, mert az a 

kreatív munka rovására megy. 

 

Alapvetően racionális vezetőnek tartom magam, aki az iskola döntéseiben az iskola érdekeit 

tartja szem előtt.   

 

Ezt a vezetői koncepciót ajánlom mindazoknak, akik hivatottak programomat véleményezni.  

Pályázatom megírása azokon az ismereteken alapul, amiket az iskola mindennapi életéből 

merítettem. Elképzeléseimet az értékek továbbfejlesztésére, kollégáim szakmai munkájára 

alapoztam. Szeretném elérni, hogy iskolánk sikeresebb és eredményesebb legyen. Ehhez 

kérem munkatársaim segítségét és a fenntartó bizalmát, támogatását igazgatói 

kinevezésemhez. 
 

Vezetői munkám során törekszem arra, hogy az iskolai rendezvények, események 

megjelenése a partneri körben minél sokrétűbb legyen. 

film az iskoláról 

https://www.youtube.com/watch?v=tqZrptKe5yA 

https://youtu.be/4ejXHvZTpUo 

hangversenyek, gálák: 

https://www.youtube.com/watch?v=tqZrptKe5yA 

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet 
nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet 
nélkül nem szabad gyerekekkel bánni. "
  

(Lev Tolsztoj) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tqZrptKe5yA
https://youtu.be/4ejXHvZTpUo?fbclid=IwAR3CkOekZk-SJvESLIFURZdHLVCdbJZdDMzQ37ua1YvUIkKL39a3j5qrUiA
https://www.youtube.com/watch?v=tqZrptKe5yA
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https://www.youtube.com/watch?v=mA1Ia2nonK4 

https://www.youtube.com/watch?v=SfA5CVrSf84 

https://www.youtube.com/watch?v=y29dUmiQOGo 

https://www.youtube.com/watch?v=y29dUmiQOGo 

https://www.youtube.com/watch?v=-7ZdDAg5ut8 

https://www.youtube.com/watch?v=FN5DWfGHU6c 

https://www.youtube.com/watch?v=PMqBmFzS96w 

https://www.youtube.com/watch?v=qRiASlvNQdE 

https://youtu.be/613C0nVrQWo 

https://youtu.be/bjVZrQB_7tg 

https://www.youtube.com/watch?v=-O0f3y4jzkQ 

énektanár búcsúztatása 

https://www.youtube.com/watch?v=atQKe7xBQec 

Jubileumi év 

https://www.youtube.com/watch?v=anCpMdiia5w 

honlap 

http://www.pecsisebestyen.hu 

Facebook 

https://www.facebook.com/pecsisuli1883 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Forrás: Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és AMI Facebook oldala) 
 

Budapest, 2021. március 11. 

         Horváth Erika 

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit 

csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is 

van?” 
                                        (Katherine Graham) 

https://www.youtube.com/watch?v=mA1Ia2nonK4
https://www.youtube.com/watch?v=SfA5CVrSf84
https://www.youtube.com/watch?v=y29dUmiQOGo
https://www.youtube.com/watch?v=y29dUmiQOGo
https://www.youtube.com/watch?v=-7ZdDAg5ut8
https://www.youtube.com/watch?v=FN5DWfGHU6c
https://www.youtube.com/watch?v=PMqBmFzS96w
https://www.youtube.com/watch?v=qRiASlvNQdE
https://youtu.be/613C0nVrQWo?fbclid=IwAR3iWH6PPgTN_bpfdNK9Am94HREsqbdLLiNHmLlpZO8feYZhoYRLSSbIqcE
https://youtu.be/bjVZrQB_7tg?fbclid=IwAR2hGDw8p0Mzcp4ZU0v6f5BjyOv-2lMPHF4CqLbkMOt-z6z-FIcSueIZrik
https://www.youtube.com/watch?v=-O0f3y4jzkQ
https://www.youtube.com/watch?v=atQKe7xBQec
https://www.youtube.com/watch?v=anCpMdiia5w
http://www.pecsisebestyen.hu/
https://www.facebook.com/pecsisuli1883

