
Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

1 
 

 

PÁLYÁZAT 

Üllői Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

intézményvezető  

(magasabb vezető) 

munkakör betöltésére 

 

Pályázati azonosító: TK/202/451/2019 

 

 

 

Dr. Nguyenné Csüllög Erika 

magyar-történelem szakos tanár 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

2 
 

Tartalom 
Szakmai önéletrajz ................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

Bemutatkozás .......................................................................................................................................... 4 

1. Helyzetelemzés .................................................................................................................................... 6 

1.1. Az intézmény alapadatai............................................................................................................... 6 

1.2. Rövid iskolatörténet ..................................................................................................................... 7 

1.3. Intézményi környezet és szociokulturális háttér ........................................................................... 8 

1.4. Tárgyi feltételek ........................................................................................................................... 8 

1.5. Személyi feltételek ..................................................................................................................... 10 

1.5.1. A nevelőtestület ................................................................................................................... 10 

1.5.2. A tanulóközösség ................................................................................................................ 12 

1.6. Szakmai helyzetelemzés ............................................................................................................. 14 

1.6.1. Az intézmény nevelő-oktató munkájának legfontosabb értékei .......................................... 15 

1.6.2. A nevelő-oktató munka kiemelt területei: ........................................................................... 16 

1.6.3. Az intézmény képzési szerkezete ........................................................................................ 18 

1.6.4. Képesség- és készségfejlesztés mutatói a kompetenciamérések tükrében .......................... 19 

1.6.5. Személyiség- és közösségfejlesztést segítő tevékenységek ................................................. 24 

1.6.6. Gyermek- és ifjúságvédelem ............................................................................................... 27 

1.6.7. Az iskola egészségnevelési programja ................................................................................ 28 

1.6.8. Az iskola környezeti nevelési programja............................................................................. 29 

1.7. Az iskola szervezeti működése ................................................................................................... 29 

1.7.1. Az intézmény SZMSZ-ben rögzített szervezeti felépítése .................................................. 29 

1.7.2. Szervezeti kommunikáció ................................................................................................... 30 

2. Vezetői hitvallás ................................................................................................................................ 31 

3. Vezetői program – fejlesztési elképzelések ....................................................................................... 33 

3.1. Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések .......................................................... 33 

3.1.1. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés ...................................................................... 34 

3.1.2. Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztése ............................................................................. 34 

3.1.3. Az intézményi szervezet működésével összefüggő fejlesztési elképzelések ....................... 35 

3.1.4. Közösségfejlesztés ............................................................................................................... 36 

3.1.5. Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás ....................................................................... 38 

3.1.6. A pedagógiai munka ellenőrzése ......................................................................................... 39 

3.1.7. A nevelő-oktató munka fejlesztése ...................................................................................... 39 

3.1.8. Tehetségfejlesztés ................................................................................................................ 41 

3.1.9. Szociális hátrányok kezelése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítése ..... 42 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

3 
 

3.1.10. Környezeti nevelés, egészségtudatosság fejlesztése .......................................................... 43 

3.2. Az intézmény partneri kapcsolatainak fejlesztése ...................................................................... 43 

3.3. Az önálló intézményi lét kihívásainak való megfelelés - Új arculat kialakítása ........................ 44 

4. Összegzés .......................................................................................................................................... 46 

Felhasznált források: ............................................................................................................................. 47 

MELLÉKLETEK .................................................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

4 
 

 

 

 „Vedd komolyan, amit csinálsz, és ha felelősséget érzel iránta, jól fogod 

csinálni." 

                                                                                                 (Csíkszentmihályi Mihály)  

Bemutatkozás 

 

Dr. Nguyenné Csüllög Erika magyar-történelem szakos tanár vagyok. 1985-ben végeztem a 

nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Ezt követően Hajdúböszörményben 

kezdtem dolgozni, ahol pályakezdőként a kiváló képességű, jó szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekek mellett a halmozottan hátrányos helyzetű tanulócsoportok nevelésével is 

meg kellett birkóznom. Friss diplomásként úgy vélem, derekasan helyt álltam, tanítványaim, 

kollégáim és a szülők visszajelzései is ezt igazolták. Két év után, Budapestre kerülve az akkor 

épült káposztásmegyeri mamutiskolában hasznosíthattam korábbi tapasztalataimat. A vegyes 

összetételű tanulóközösség együttnevelése, differenciált oktatása itt is komoly kihívást jelentett. 

A tanítás mellett osztályfőnöki feladatokat is elláttam, valamint szakmai munkám 

elismeréseként a történelem munkaközösség vezetőjévé választottak kollégáim. 

Gyermekeim születése után a lakóhelyemhez közelebbi iskolát kerestem, így kerültem 1995-

ben a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskolába, ahol 23 évet töltöttem. Ez alatt az idő alatt 

a magyar és történelem tantárgyak tanítása mellett rendszeresen készítettem fel eredményesen 

a tehetséges tanulókat kerületi, budapesti magyar és történelem versenyekre, kollégáimmal 

együtt számos iskolai szintű program szervezését, lebonyolítását végeztem, a tantestületnek 

aktív és innovatív tagja voltam. Szakmai, módszertani tudásomat különböző tanfolyamokon 

szerzett ismeretekkel bővítettem. Szinte folyamatosan voltam osztályfőnök, éveken át pedig a 

humán munkaközösség vezetője. Ez alatt az idő alatt munkaközösségünkkel több szakmai és 

szabadidős program innovációját valósítottuk meg, komoly szakmai anyagokat dolgoztunk ki 
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és alkalmaztunk a gyakorlatban, melyek eredményeként tanulóink helyesírási, szövegértési 

képességei, mérési eredményei látványos javulást mutattak. Munkaközösség-vezetőként a 

2004/2005. tanévben iskolánk tagintézményévé lett Üllői úti iskola újjászervezésében, a 

szakmai munka segítésében is részt vettem. A közös időszak alatt, karöltve a helyi kollégákkal, 

sikerült megállítani a tanulólétszám csökkenését, a két tanítási nyelvű program bevezetésével 

újra vonzóvá tenni az iskolát. A kitartó munka eredményeként vált lehetővé, hogy 2018-ban az 

intézmény újra önálló útra lépjen. 

2010-ben a Janikovszky iskola igazgatása alá került a Kápolna téri iskola, amelynek két éven 

át a tagintézmény-vezetői feladatait láttam el. Vezetésem alatt, a munkatársaimmal együtt, 

következetes munkával elősegítettük a rendkívül nehéz körülmények között élő, hátrányos 

helyzetű gyerekek integrációját, képességkibontakoztató fejlesztését, és sikerült elérnünk, hogy 

a székhellyel történő összeköltözést tanulóink zökkenőmentesen éljék meg. 2012-től a felújított 

Kápolna téri épületbe költözött a székhely intézmény, amelynek 6 évig az intézményvezető-

helyettese voltam. Ez idő alatt az intézmény működésének széles spektrumára rálátásom volt. 

Feladataim közé tartozott a mindennapi nevelő-oktató munka operatív irányítása, a felső tagozat 

szakmai munkájának összefogása, ellenőrzése, helyettesítések szervezése, statisztikai 

adatszolgáltatás, tanügyigazgatási feladatok ellátása, részt vettem az intézményi 

dokumentumok átdolgozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

2011-2013 között tanulmányokat folytattam a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Karán, ahol 2013-ban szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

szakvizsgát szereztem.   

2014-ben a pedagógus életpályamodell keretében mesterpedagógus, pedagógusminősítési és 

pedagógiai-szakmai ellenőrzési szakértő lettem. 2014 óta folyamatosan részt veszek az 

Oktatási Hivatal által szervezett pedagógusminősítési és tanfelügyeleti szakértők képzésében 

trénerként és vizsgáztatóként, jelenleg pedig a megújuló szakértői képzés akkreditációjának 

előkészítését végezzük.  

2015-ben a kerületben végzett pedagógiai munkám elismeréseként a Kőbányai Önkormányzat 

Sajó Sándor –díjban részesített. 

Nehéz döntést követően 2018 szeptemberében munkahelyet váltottam, jelenleg a Budapesti 

XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskolában dolgozom felsős intézményvezető-

helyettesként.  



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

6 
 

Kilencedik éve vagyok magasabb vezető beosztásban, rálátásom van a nevelő-oktató munka 

minden szegmensére, gazdálkodási és döntéshozatali eljárásokra, jártas vagyok a 

jogszabályokban, képes vagyok a konstruktív együttműködésre a fenntartóval, munkatársakkal, 

külső partnerekkel.  

Vezetői képességeim, tapasztalataim, elhivatottságom alapján alkalmasnak tartom magam az 

intézményvezetői feladatok ellátására, ezért nyújtom be pályázatomat az Üllői Úti Magyar – 

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető munkakör betöltésére. 

1. Helyzetelemzés 

 

1.1. Az intézmény alapadatai 

 

Hivatalos neve: Üllői Úti Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Idegen nyelvű neve:  Üllöi Road Hungarian-English Dual Language Primery School 

Székhelye:   1101 Budapest, Üllői út 118. 

Intézmény jellege:  Köznevelési intézmény 

Alapító szerv neve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:  1054 Budapest V. kerület, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:  Kelet-Pesti Tankerületi Központ  

Fenntartó székhelye:  1106 Budapest X. kerület, Keresztúri út 7-9. 

Alapító okirat kelte:  Budapest X. kerület, 2018. 07. 12. 

Intézmény típusa:  általános iskola 

OM azonosító:  203332 

Ellátott alapfeladatok: nappali rendszerű iskolai oktatás 

 általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat, felső tagozat 

1. évfolyamtól 8. évfolyamig 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása  
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két tanítási nyelvű nevelés (angol nyelv) 

Maximálisan felvehető tanulói létszám: 448 fő 

Hasznos alapterület: 2818 nm 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

(Forrás: http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/203332) 

 

1.2. Rövid iskolatörténet 

 

Az Üllői Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Kőbánya egyik legrégebbi 

iskolája, az Üllői út – Ecseri út kereszteződésénél található. Az épület 1929-ben épült, Lavotta 

Gyula tervei szerint. A széles lépcsőház, a tágas, világos folyosók és tantermek valódi 

iskolahangulatot árasztanak. Az épület az utóbbi években megszépült, több szakaszban kisebb-

nagyobb felújításon ment keresztül. Homlokzata a forgalmas Üllői útra néz, a tantermek egy 

részének ablakai a csöndes és tágas belső udvar felé tekintenek. Bár az iskola a X. kerület szélén 

helyezkedik el, jó megközelíthetőséget biztosít a közeli metró- és villamosmegálló, mely a 

főváros, illetve a kerület központja felé, sőt a környező településekről bejárók számára is 

előnyös közlekedést tesz lehetővé.  

A nagy múlttal rendelkező iskola tanulói létszáma a kétezres évek elejére csökkenő tendenciát 

mutatott, kedvezőtlen szociokulturális összetétele pedig előre vetítette a további csökkenés 

lehetőségét. Ezért az akkori fenntartó, a Kőbányai Önkormányzat döntése értelmében a 2004 -

2005. tanévtől tagintézményként a Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola igazgatása alá vonta, átvéve annak pedagógiai programját, többek között a két 

tanítási nyelvű programot. Ennek és az itt tanító kollégák kitartó és áldozatos munkájának 

köszönhetően az eltelt évek során emelkedett az oktatás színvonala, nőtt az iskola népszerűsége, 

az iskola létszámának csökkenése megállt, majd növekedni kezdett, mígnem 2018-ban az iskola 

újra saját lábra állhatott, leválva a székhely intézményről.  

Az oktatás színvonalának a megőrzése és emelése, a pozitív tendencia folytatása, az önálló 

intézményi lét kihívásainak való megfelelés, a saját arculat kialakítása az elkövetkező évek 

fontos vezetői feladatai közé tartoznak. 

 

http://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyKereso/Intezmeny/Index/203332
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1.3. Intézményi környezet és szociokulturális háttér 

 

Az intézmény sajátos helyzetét befolyásolja, hogy a X. kerület szélén helyezkedik el, az Üllői 

út túloldalán lévő IX. kerületi két tannyelvű iskola elszívó hatása érzékenyen érinti a 

beiskolázást. Beiskolázási körzetében megtalálhatók az alacsonyabb komfortfokozatú 

önkormányzati bérlakások lakói, illetve a jobb szociális helyzetben lévő, saját lakással 

rendelkező, magasabban iskolázott rétegek egyaránt. Ezzel együtt az intézmény tanulóinak 

szociális összetétele is vegyes képet mutat. Javított a helyzeten a kritikus helyzetben lévő 

épületek rekonstrukciós munkálatainak elvégzése az elmúlt években, az itt lakók 

életkörülményeinek javítására tett önkormányzati intézkedések, de teljes megoldást a 

problémák felszámolására nem hoztak. Éppen ezért fontos, hogy az iskola azoknak a 

tanulóknak az integrációjára is felkészült válaszokat tudjon adni, akik szociális hátránnyal 

érkeznek az iskolába. A jövőre nézve pozitív lehetőséget jelent a közelben épülő új lakónegyed. 

Az iskola népszerűbbé válásában sokat segített a két tanítási nyelvű program bevezetése, 

melynek révén megnőtt az igény a magasabb színvonalú oktatásra nemcsak a magasabban 

képzett szülők gyermekei, hanem az alacsonyabban iskolázott szülői háttérrel rendelkező, de 

tehetséges gyerekek esetében is.  

Éppen ezért az intézmény nevelő-oktató munkájának fontos feladata a hátrányok kiegyenlítése, 

az esélyegyenlőség megteremtése, hogy minden gyermek megkaphassa a számára 

legmegfelelőbb képességkibontakoztató felkészítést. 

 

1.4. Tárgyi feltételek 

 

Az épület főbejárata a forgalmas Üllői útra nyílik, ezen keresztül érkeznek a tanulók az 

iskolába. A diákok biztonsága szempontjából fontos tényező, hogy az érkező és távozó 

tanulókat, az iskolába belépőket a portaszolgálat kíséri figyelemmel. Az iskola 16 tantermes, 

évfolyamonként két osztály elhelyezésére alkalmas. Az osztálytermek mellett egy 

számítástechnika szaktanterem, két kisebb, fejlesztő foglalkozásra használt terem, egy 

tornaterem öltözőkkel, és egy tornaszoba áll a tanulók rendelkezésére. 1988 óta egy tanuszoda 

is működik az épületben, mely az iskola diákjain kívül fogadja a kerület más intézményeinek 

tanulóit is. Az iskolaorvos és a védőnő számára orvosi szoba biztosítja a nyugodt 

munkavégzéshez szükséges feltételeket.  
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Előnye a belső térnek, hogy viszonylag tágas, világos folyosókra nyílnak a tantermek, bár itt 

helyezkednek el a tanulói öltözőszekrények is, amelyek némileg szűkítik a teret. Sajnos 

azonban hiányzik egy az iskolaközösséget befogadó nagyobb méretű közösségi tér. A folyosói 

dekorációt a tanulók munkái színesítik, és hangulatosak azok a falfestmények, amelyek a lelkes 

pedagógusok munkáját dicsérik. 

Rendelkezik az iskola intézményvezetői és helyettesi irodával, titkársági helyiséggel, a 

pedagógusok számára közös tanári szoba áll rendelkezésre. Az iskolai étkezésre a tágas, világos 

ebédlőben van lehetőség, amelyhez melegítőkonyha, tálaló, mosogató helyiség tartozik. Az 

iskolai könyvtár gazdag, mintegy 17000 kötetes könyvtári egységgel és több mint 300 darab 

elektronikus dokumentummal segít kielégíteni az olvasni, tanulni vágyó diákok és pedagógusok 

igényeit. Sajnos a könyvtárfejlesztés forráshiány miatt az utóbbi időben nehézségekbe ütközött. 

Az iskolaépülethez nagy udvar tartozik, amelynek egy részén 2015-ben került átadásra egy 

nagyméretű műfüves futballpálya. Az udvar többi része aszfaltozott, illetve füves, padokkal, 

játszóelemekkel felszerelt, játékra, pihenésre alkalmas részekre tagolódik. Mivel az iskola 

épületében nincs az egész tanulóközösség befogadására alkalmas közösségi tér, ezért a nagyobb 

iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket a tornateremben, vagy az iskolaudvaron lehet megtartani. 

Megoldásra vár az épület tövében felhalmozott selejt elszállítása. 

Az intézmény technikai felszereltsége jónak mondható, minden tanteremben projektor került 

felszerelésre, emellett megfelelő számú számítógép, laptop, két interaktív tábla áll 

rendelkezésre a korszerű oktatás feltételeinek biztosítására. A jelenleg működő wifi kapcsolat  

lassúsága, a gyenge jelerősség és időnként a kapcsolat megszakadása igen megnehezíti mind a 

pedagógiai, mind az adminisztrációs munkát. Ennek javulása várható a nevelési-oktatási 

intézményekben központilag kiépítésre kerülő wifi-rendszerrel. Természetesen az eszközpark 

bővítése, az elhasználódó informatikai eszközök folyamatos karbantartása, felújítása, cseréje 

visszatérően megoldandó feladatot jelent. Az állami fenntartású intézmények számára 

biztosított informatikai fejlesztés révén az iskola tabletekkel, számítógépekkel, laptopokkal, 

projektorokkal is gyarapodott az előző tanévben. 

Az iskolai bútorzat is nap mint nap nagy igénybevételnek van kitéve, ezek javítása, cseréje a 

fenntartó támogatásával a szükségleteknek megfelelően folyamatos feladat. 

A közelmúltban fenntartói segítséggel megtörtént az uszoda előterének festése, burkolása, az 

öltözők tisztasági festése. Az iskola saját erőforrásból valósította meg a földszinti átjáró, tanári 
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mosdó, szertár, tornaterem ajtajának megújító festését, valamint megtörtént a bejárati ajtó 

felújítása is. Ezekben a munkálatokban nagy segítséget jelentett a technikai dolgozók 

segítsége. Pozitív kezdeményezésként pedig az első osztályos tantermek és a tanári szoba 

festését a szülők támogatásával sikerült elvégezni. 

Az intézmény fenntartója és működtetője a Kelet-Pesti Tankerületi Központ. A beruházások, 

felújítási, karbantartási munkálatok a tankerület támogatásával valósulnak/valósulhatnak meg.  

Az iskola önálló bevételi forrással nem rendelkezik, némi segítséget jelent a bérleti díjakból 

befolyt összeg egy részének visszajuttatása az intézmény számára. A pedagógiai munkához 

szükséges anyagi források kiegészítésére az Aranyüllő Alapítvány nyújt támogatást, mely 

fogadja a szülők 1%-os adófelajánlásait, s bevételeiből az alapszabályában foglaltaknak 

megfelelően támogatja a nevelő-oktató munkát. 

 

1.5. Személyi feltételek 

 

A tantárgyfelosztásban megengedett státusz: 36,5 fő pedagógus és 4 fő nevelő-oktató munkát 

közvetlenül segítő munkatárs. A feladatokat 37 fő pedagógus látja el, ebből 36 fő teljes 

munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben dolgozik. A technikai dolgozók létszáma: 11 fő, 6 fő teljes 

állású, 5 fő részmunkaidős. A fizika tantárgy oktatását óraadó segítségével oldja meg az iskola. 

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők (NOKS):1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai 

asszisztens, 1 fő rendszergazda és 1 fő uszodamester. 

 

1.5.1. A nevelőtestület 

 

A nevelőtestület korösszetétele kedvezőnek mondható, hiszen a tanári kar gerincét adó 30-49 

év közötti korosztály aránya meghaladja az 50%-ot. Az is igaz azonban, hogy az elkövetkező 

években nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlása komoly feladat elé állítja a jövőben az 

iskolavezetést.  Különösen a hiányterületek szakos ellátása jelent majd kihívást, mint a 

matematika, fizika, informatika. 
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(Forrás: OSA – 2018.) 

Az utánpótlási folyamatban fontosnak tartom a folytonosság megteremtését: a több évtizedes 

gyakorlattal rendelkező pedagógusok részéről a tapasztalatok átadását, a fiatalabbak 

fogadókészségét. Ez biztosíthatja az intézmény számára a folyamatosságot és a fejlődést: a 

színvonalas szakmai munka megőrzését, a régi hagyományok ápolását, új innovációk 

meghonosítását.  

Általános iskolai viszonylatban az átlagnál kedvezőbbnek mondható a pedagógusok 

nemenkénti összetétele is, hiszen a nevelőtestületben 6 fő férfi kolléga dolgozik, ez az 

összlétszám 16%-a.  

Az intézmény pedagógusainak a végzettsége, szakképzettsége megfelelő, viszonylag magas az 

egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya. Az angolnyelv-tanárok és az angol anyanyelvi 

tanár mellett a tanítói végzettségűek között is többen rendelkeznek angol nyelv 

műveltségterületen szerzett szakképzettséggel, ami a két tanítási nyelvű oktatás szempontjából 

kedvező.  

3
4 4

5
6

4

8

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

25-29
éves

30-34
éves

35-39
éves

40-44
éves

45-49
éves

50-54
éves

55-59
éves

60-64
éves

Pedagógusok életkora (fő)



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

12 
 

 
 

A szakos ellátottság jelenleg minden tantárgy esetében biztosított: a fizika tantárgy oktatása 

óraadóval, a magyar, illetve angol nyelvű földrajzoktatás a Janikovszky Éva Általános 

Iskolából történő áttanítással oldható meg. Az intézmény pedagógusai közül pedig az ének- és 

a kémiatanár tanít át néhány órában a Janikovszkyba. 

Sajnos az intézményt is érinti az az általános jelenség, hogy – elősorban a természettudományos 

tantárgyak oktatásában – egyre nehezebb biztosítani a megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

pedagógusokat. Jelenleg a fizikán kívül a matematikaoktatás jövőbeni megoldása jelenti a 

legnagyobb problémát. Az informatika tanítására a tantestület két pedagógusa vállalta további 

tanulmányok elvégzését, szakképesítés megszerzését, az ő segítségükkel várhatóan 

megnyugtatóan rendeződik ennek a tárgynak is a szakos ellátása. Különösen fontos ez, hiszen 

a felmenő rendszerben elindított specialitás, az informatikaoktatás  nem nélkülözheti a 

megfelelő szakos ellátottságot.  

Feladat: A továbbképzési terv összeállításakor az intézményi szükségleteket és a pedagógusok 

egyéni terveit, ambícióit, távlati terveit is figyelembe véve segíteni a további szakképesítések, 

esetleg szakvizsgák megszerzését, az egyéni érvényesülést és a fiatalok pályán tartását.  

1.5.2. A tanulóközösség 

 

Tanulói létszám alakulása (Forrás: OSA jelentés alapján) 
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A tanulói  létszám alakulása az elmúlt éveket vizsgálva stabilitást mutat, ennek a stabilitásnak 

a megőrzése, a tanulói létszám lehetőség szerinti növelése az elkövetkező időszak egyik 

legfontosabb feladata.  

Az idei tanévben újra önállóvá vált intézmény a minőségi oktatásával, gyermekbarát nevelési 

elveivel, képzési programjainak kiszámíthatóságával, színes szabadidős tevékenységekkel 

tudja vonzóvá tenni az iskolaválasztók számára az intézményt, és ugyanezekkel a feltételekkel 

biztosíthatja a magasabb évfolyamokon a tanulói létszám csökkenésének a megakadályozását. 

Az iskola minden dolgozójának érdeke, hogy ezek a törekvések a közös erőfeszítések nyomán 

eredményt hozzanak. A nevelőtestületnek együtt kell meghatároznia a célokat, és azokat a 

feladatokat, amelyek teljesítése vállalható, megvalósítható, és hosszú távon biztosítja az iskola 

jövőjét. Ebben a munkában legfontosabb, hogy minden munkatárs képességeinek, legjobb 

tudásának a birtokában tevékenyen hozzájáruljon a közösen megfogalmazott célok eléréséhez.  

A tanulóközösség egyéb jellemzői: 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók létszáma: SNI: 8 fő, BTMN tanuló 50 fő, ez az 

összlétszám több mint 17%-a. Az SNI tanulók integrált oktatásban részesülnek, az egyéni 

bánásmódnak megfelelő ellátásukat szakspecifikusan a gyógypedagógusok végzik. 

Munkájukat az intézmény minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja. A beilleszkedési, 

tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulókat az intézmény két fejlesztőpedagógusa látja el. 

Az SNI és BTMN-es tanulók fejlesztése a többi tanulóval együtt, de a pedagógiai programban 
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rögzített differenciált elvárásoknak megfelelően történik. A HH és HHH tanulók száma kevés, 

de a veszélyeztetett tanulók aránya csaknem 20%. Sorsuk figyelemmel kísérése, a megfelelő 

jelzőrendszer működtetése szintén fontos feladat. Ebben kiemelt szerepe van az 

osztályfőnököknek, a gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusnak, és természetesen 

valamennyi nevelőnek. 

A tanulói összetétel másik meghatározó eleme a külföldi állampolgárságú tanulók magas 

száma. A 2017/2018. tanévben a külföldi állampolgár tanulók száma 58 fő volt, ami sok esetben 

a nyelvi nehézségek miatt jelent kihívást a pedagógusok számára. Többen érkeznek úgy akár 

magasabb évfolyamokra is, hogy nagyon alacsony szinten, vagy egyáltalán nem beszélnek 

magyarul. Nyelvi hiányosságuk miatt a többi tanulóval együtt történő haladásuk nagyon 

megnehezíti a nevelő-oktató munkát, felzárkóztatásuk kiemelten fontos. Ugyanakkor pozitívan 

hat, hogy a különböző kultúrákból érkező tanulók színesítik is a tanulóközösséget, segítik a 

toleranciát, a másság elfogadását. 

Feladat: A kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak, a HH és HHH tanulóknak, a szociális 

hátrányokkal és nyelvi nehézséggel küzdő tanulóknak a megsegítése, integrált oktatása, 

felzárkóztatása, egyúttal az adott osztályokban tanító pedagógusok munkájának a 

megkönnyítése (pl. differenciált oktatási módszerek alkalmazása, a magyar mint idegen nyelv 

oktatásának a segítségével, egyéni felkészítéssel, kéttanítós módszerrel,.. stb). A kiemelten 

tehetséges tanulók szűrése, azonosítása, segítése olyan terület, amely jelenleg az intézmény 

programjában kisebb hangsúlyt kap, a tehetséggondozás tudatosabb tervezése a jövőben 

megerősítésre szorul. Ezirányú javaslataimat a vezetői programban fejtem ki. 

 

1.6. Szakmai helyzetelemzés 

 

Az intézmény Pedagógiai programja az iskolában folyó nevelő-oktató munka vezérfonala, 

egyéni arculatot ad az iskolának, megfogalmazza azokat az alapelveket, fő célkitűzéseket, 

szakmai irányelveket, amelyek mentén szerveződik az intézmény mindennapi pedagógiai 

munkája. A Pedagógiai program és a Helyi tanterv, összhangban az oktatáspolitikai 

irányelvekkel, a köznevelési törvénnyel, a fenntartó és az iskolahasználók elvárásaival, kijelöli 

a hangsúlyos területeket, az iskola sajátos profilját. Szakmai helyzetelemzésem alapját képezik 

az intézmény alapdokumentumai. 

 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

15 
 

1.6.1. Az intézmény nevelő-oktató munkájának legfontosabb értékei 

 

Az intézmény által megfogalmazott alapelvek, értékek, célok megfelelnek azoknak a 

kihívásoknak, amelyeket a XXI. század gazdasági-társadalmi elvárásai támasztanak a 

felnövekvő generációk számára.  

- Komplex személyiségfejlesztés, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, az egész 

életen át tartó tanulás megalapozása. 

-  Önálló, nyitott, kreatív, felelősségteljes és toleráns személyiség kibontakoztatása, 

önbizalmuk erősítése biztonságos, gyermekbarát, motiváló iskolai légkörben. 

- A tanulók értelmi, érzelmi képességének fejlesztése, hátránykompenzáció, az 

esélyegyenlőség biztosítása és a tehetségek felkarolása. 

- Nemzeti identitásuk erősítése, nemzeti kultúránk, hagyományaink, jelképeink 

tiszteletére nevelés, a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség- és 

közösségvállalás kialakítása. 

- Tudatos és felelős állampolgári magatartás kialakítása. 

-  Kulturált magatartásra és kommunikációra nevelés, az együttműködési képesség 

kialakítása. 

- Az egészséges és kulturált életmód iránti igény felkeltése, környezettudatosságra, 

természeti környezetünk megóvására való nevelés.1 

A kijelölt nevelési célok megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre, képességek, készségek kibontakoztatására irányuló eszközök, nevelési 

és oktatási módszerek. 

A kulcskompetenciák fejlesztése során kiemelt feladat a nyelvi kompetenciák fejlesztése 

(anyanyelv és idegen nyelv) tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon és szabadidős 

tevékenységek keretében. Ennek fontos terepe a két tanítási nyelvű program működtetése, a 

szövegértés fejlesztése valamennyi tantárgy keretében. A program továbbvitele, színvonalának 

megőrzése, növelése egyik legfontosabb feladat. 

Az elemi számolási, gondolkodási, lényegkiemelési és rendszerező képesség fejlesztése a 

különböző tantárgyak keretében. 

                                                           
1 Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai programja, 2018 
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Fontos szerepet töltenek be az anyanyelvi, művészeti és szociális kompetenciák fejlesztésében 

a drámapedagógiai foglalkozások, melyek jelenleg a 3-6. évfolyamon általános tanterv szerint 

tanulók számára nyújtanak lehetőséget a személyiség komplex fejlesztésére. Jelenleg ez a 

képzési tartalom kimenő rendszerben működik. 

Az iskola specialitásainak másik eleme a 2017/2018. tanévtől bevezetésre került 

informatikaoktatás, mely az 1. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben segíti a XXI. 

században nélkülözhetetlen információs technológia eszközeinek magabiztos, kritikus és etikus 

használatát, a digitális kompetencia fejlesztését.  

 

1.6.2. A nevelő-oktató munka kiemelt területei: 

 

- A magyar – angol két tanítási nyelvű oktatás  

Az angol nyelv oktatásának kiemelt szerepe van az intézmény életében, hiszen a korábbi 

években – többek között – a program elindítása nagyban elősegítette a tanulói létszám 

emelkedését, az iskola keresetté válását, a mai napig nagy vonzerőt jelent az iskola 

számára. Az angol nyelv korai bevezetése, az egyes tantárgyak idegen nyelven történő 

oktatása (1. évfolyamtól kezdve), az intenzív idegen nyelvi kommunikáció kiváló 

lehetőséget nyújt a tanulók számára az angol nyelv magabiztos elsajátítására, a 

különböző kultúrák iránti nyitottság, az európai azonosságtudat erősítésére. A 

pedagógiai programnak megfelelően az angol nyelv mellett az alábbi tantárgyakat 

tanulják angolul az egyes évfolyamokon:  

1-2. évfolyam: testnevelés, ének, rajz 

3-4. évfolyam: testnevelés, rajz, környezetismeret 

5-8. évfolyam: történelem, természetismeret/földrajz, célnyelvi civilizáció 

Nagyon fontos, hogy az alsóbb évfolyamokon a nyelvtanulás játékos formában, az 

érdeklődést felkeltve történjen, és a magasabb évfolyamokon is a változatos módszerek 

alkalmazása, a beszédcentrikus nyelvoktatás álljon a középpontban. Az elmúlt évek 

célnyelvi mérési eredményei azt mutatják, hogy a nyelvet magas színvonalon sikerült a 

diákokkal elsajátíttatni, a tanulók jóval a 6. évfolyamon elvárható KER szerinti A2 és a 

8. évfolyam elvárható KER szerinti B1 szint fölött teljesítenek. Bár nem általános 

iskolai követelmény, de egyre több tanulónak sikerült az elmúlt években 8. osztályban 

eredményes középfokú nyelvvizsgát tenni. Ez a törekvés jelenleg is meghatározó. 
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Forrás:https://ulloiiskola.hu/dokumentum-tar/nevelesi-oktatasi-intezmenyi-kozzeteteli-lista/?#site-header-menu 

 

Amint az adatok öt évre visszamenőleg is mutatják, mind a 6. évfolyamon, mind a 8. 

évfolyamon magasan az elvárt szint fölött teljesítettek a két tanítási nyelvű programban 

részt vevő tanulók. Tendenciózusan megfigyelhető az is, hogy a követő mérési 

eredmények minden esetben jelentékeny emelkedést mutatnak. 

- Általános tantervű osztály dráma specialitással (jelenleg 3-6. évfolyamon kimenő 

rendszerben működik). A drámapedagógia, a színjátszás, a művészetek személyiség- és 

közösségformáló hatása, motiváló ereje elvitathatatlan, szerencsés lenne a továbbiakban 

is kihasználni ennek a lehetőségeit akár tanórán kívüli keretek között is. 

 

- Általános tantervű osztály informatika specialitással  

Az általános tantervű osztályok számára felmenő rendszerben került bevezetésre a 

2017/2018. tanévtől az informatikaoktatás. Napjaink technológiai kihívásaira lehetőség 

és szükségszerűség is az oktatásban a tanulókat felkészíteni. Ennek egyik módja, hogy 

a tanulók az infokommunikációs technológia eszközeinek helyes használatára iskolai 

keretek között minél alaposabban felkészülhessenek. A digitális kompetencia 

hatékonyabb, szélesebb körű megalapozására vonatkozó elképzeléseimre a vezetői 

programom kapcsán térek ki. 

Az egyes programok szervezési keretei: 

- csoportbontásban történő oktatás, anyanyelvi tanár a két tanítási nyelvű osztályokban 

- beszélgető-körök (lehetőség szerint) 
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89 91

2014 2015 2016 2017 2018

Célnyelvi mérés eredményei 6. és 8. évfolyamon (tanév/%) 

6. évf. 8. évf.
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- plusz informatikaóra felmenő rendszerben 

- önálló tánc-és drámaóra tantervi keretben (kimenő rendszerben) 

- mindennapos testnevelés keretében a helyben biztosított úszásoktatás 

- IKT-technológiával felszerelt tantermek, okos eszközök, könyvtárhasználat biztosítása 

- korszerű, változatos tanítási módszerek alkalmazása a tanórákon 

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztése, integrálása szakemberek segítségével 

- tehetséggondozás – szakkörök, versenyek, pályázatok 

- napközi/tanulószobai ellátás a délutáni órákban 

- projektnapok, témanapok, változatos közösségfejlesztő szabadidős programok 

 

1.6.3. Az intézmény képzési szerkezete 

 

Az iskolaszerkezet 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás: 

- 1-4. évfolyamon működő alsó tagozat 

- 5-8. évfolyamon működő felső tagozat 

Az alsó tagozat feladata az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosításával: 

- Óvni és tovább fejleszteni az iskolába lépő kisgyermek érdeklődését, nyitottságát a 

megismerés, megértés, a tanulás iránt. 

- Fogékonnyá tenni a társas kapcsolatok, a természeti és társadalmi környezet értékei 

iránt. Kialakítani és fejleszteni az önmagáért és másokért való felelősségvállalás és a 

kitartás képességét. 

- Megalapozni és fejleszteni azokat a képességeket, készségeket, amelyek segítségével 

biztonságban eligazodik az őt körülvevő világban, és képessé válik a magasabb szintű 

ismeretek elsajátítására. 

- Mintát nyújtani az ismeretszerzéshez, feladat- és problémamegoldáshoz, kialakítani a 

helyes tanulási szokásokat. 

- Minden gyermek számára biztosítani az esélyegyenlőséget, csökkenteni az eltérő 

fejlődési ütemből és szociokulturális különbségekből eredő hátrányokat, fokozatosan 

felkészítve őket a felső tagozat tanítási-tanulási folyamatainak való megfelelésre. 

Felső tagozat szerves folytatása az alsó tagozaton megkezdett nevelő-oktató munkának: 
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- Tovább fejleszti az eredményes tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákat, 

képességeket, készségeket. 

- Segíti az alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeit leküzdeni – a 4. és 5. 

évfolyamokon tanító pedagógusok együttműködésével, hospitálásokkal, változatos 

tanítási módszerek alkalmazásával, a tanulásmódszertan eszközeivel. 

- Az életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztést folytat az 5-6. és 7-8. évfolyamokon, 

fokozatosan felkészítve a tanulókat pályaválasztásra, a természeti-társadalmi 

környezettel való harmonikus együttélésre, kialakítva bennük az életen át tartó tanulás 

igényét, a közösség demokratikus működésének értékeit és szabályait. 2 

Ezeknek a feladatoknak az eredményes megvalósítását mind az alsó, mind a felső tagozaton jól 

felkészült, változatos módszertani kultúrával rendelkező, elhivatott pedagógusok biztosítják. 

 

1.6.4. Képesség- és készségfejlesztés mutatói a kompetenciamérések tükrében 

 

A fentebb vázolt szakmai tartalmak megvalósításának jelzői, jellemzői az országos méréseken 

elért eredmények. A 6. és 8. évfolyamokon évente sorra kerülő matematika és szövegértés 

kompetenciamérések eredményei mögött természetesen nagyon sok összetevő húzódik. Éppen 

ezért fontos szerepe van a családi háttér indexnek, amelynek elemzésével kimutatható a 

hozzáadott pedagógiai érték, az intézményben folyó következetes munka eredményessége.  

A kompetenciamérések eredményeinek feldolgozása, a tanulságok levonása, intézkedési tervek 

megalkotása nélkülözhetetlen a további feladatok kijelölésében. Az Üllői úti iskola mérési 

eredményeinek mélyebb szintű elemzését a pályázat keretei között természetesen nincs mód 

elvégezni, de az elmúlt évek számszerű mutatói – ismerve az intézmény vegyes szociokulturális 

összetételét – elismerésre méltó pedagógiai munkát takarnak. Azt is fontosnak tartom 

megjegyezni, hogy ezek a mérési eredmények sohasem csupán az adott évfolyam egyedi 

eredményei, hiszen onnantól kezdve, hogy a kisdiák belép az 1. osztályba, a tanulók 

teljesítménye a következetes és kitartó nevelő-oktató munka és ezzel együtt valamennyi 

pedagógus összehangolt munkájának az eredménye. 

 

                                                           
2 Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai programja, 2018 
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Mérési eredmények öt évre visszamenőleg - matematika3 

 

 

 

                                                           
3 Forrás: http://janikovszky.net/?page_id=620 
 

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1487 1491 1497 1486 1497

budapesti 1548 1535 1546 1544 1561

Üllői 1552 1501 1532 1569 1575

OKM 6. évfolyam - matematika

országos budapesti Üllői

http://janikovszky.net/?page_id=620
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A matematikai készségek eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 2014. és 2016. évi 8.-

os méréstől eltekintve minden esetben az országos átlag felett teljesített az iskola mind a 6. 

évfolyamon, mind a 8. évfolyamon, sőt a budapesti iskolák átlagának közelében, vagy azt 

meghaladó mértékben. 

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1620 1617 1618 1597 1612

budapesti 1669 1649 1662 1638 1666

Üllői 1704 1576 1644 1576 1720

OKM mérés 8. évfolyam - matematika

országos budapesti Üllői
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Mérési eredmények öt évre visszamenőleg - szövegértés4

 

 

 

Öt évre visszamenőleg vizsgálva az eredményeket azt láthatjuk, hogy a 2016. évi 8.-os 

eredménytől eltekintve minden esetben az országos átlag fölött teljesítettek a tanulók. A 2014. 

és 2016. évi eredményeket kivéve pedig nemcsak az országos, hanem magasan budapesti 

átlagot meghaladó mértékű volt az intézmény tanulóinak szövegértési képessége.  

                                                           
4 Forrás: http://janikovszky.net/?page_id=620 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1497 1481 1488 1494 1503

budapesti 1566 1537 1547 1565 1568

Üllői 1589 1484 1556 1542 1582

OKM mérés 6. évf. - szövegértés

országos budapesti Üllői

2013 2014 2015 2016 2017

országos 1555 1557 1597 1568 1571

budapesti 1603 1596 1611 1616 1616

Üllői 1617 1558 1648 1526 1673

OKM mérés 8. évf. - szövegértés

http://janikovszky.net/?page_id=620
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Pedagógiai munkánk egyik kiemelt feladata a szövegértés fejlesztése, hiszen az élet minden 

területén megkönnyíti – vagy hiánya esetén megnehezíti – a helytállást. Éppen ezért ennek a 

képességnek, készségnek a fejlesztése minden pedagógus munkájában, minden tantárgy 

keretében nélkülözhetetlen. Az országos kompetenciamérés eredményei azt mutatják, hogy az 

intézmény pedagógusai tisztában vannak ennek a fontosságával, mindennapi munkájukban 

következetesen történik ennek a kompetenciának a fejlesztése.  

Gyakorló pedagógusként és vezetőként is fontos azonban tisztában lenni azzal, hogy ezek 

mögött a mérési eredmények mögött mindig ott húzódik az adott évfolyam tanulóinak változó 

szociokulturális összetétele, a tanulóközösség eltérő képességszintje, a feladatlapok nehézségi 

foka, és tudjuk, az esetleg alacsonyabb eredmények mögött is sokszor nagyon komoly 

pedagógiai munka áll. Ezért a jövő célkitűzéseinek meghatározásához természetesen fontos az 

elemzés, intézkedési terv készítése, megvalósítása, de ugyanolyan fontos a pedagógiai 

erőfeszítések elismerése is. 

Helyi mérések, belső vizsgák 

Általános kimeneti mérés keretében vizsgálja az intézmény 1-8. évfolyamon a matematikai 

készségek, valamint a magyar nyelvi és szövegértési képesség fejlettségi szintjét. 

A magyar-angol két tanítási programban tanulók negyedik évfolyamon angol nyelvi vizsgát 

tesznek, ahol a szóbeli kifejezőkészségük szintjének vizsgálata történik. A Pedagógiai 

programban foglaltaknak megfelelően a vizsga eredményességének függvényében az angol 

nyelvi szaktanárok javaslatot tehetnek arra, hogy a tanuló terheinek csökkentése érdekében a 

továbbiakban másik képzési programban folytassa tanulmányait.  

A 8. évfolyamos, kéttannyelvű képzésben részesülő diákok próbanyelvvizsgán vehetnek részt, 

ahol az éles nyelvvizsga előtt előzetesen felmérhetik tudásukat.  

Feladat: A matematikai és szövegértési képesség további erősítése, következetes fejlesztése 

minden tanórán. Az országos és helyi mérések eredményeinek elemzését követően intézkedési 

terv készítése, további feladatok, javaslatok megfogalmazása az eredmények javítása 

érdekében. 
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1.6.5. Személyiség- és közösségfejlesztést segítő tevékenységek 

 

A Pedagógiai program szerint az intézmény célja „…az önálló egyéniséggel bíró, az együttélés 

szabályait betartó, a világra nyitott, a munkát, természeti és épített környezetét megbecsülő, 

képességeit kibontakoztató, kreatív személyiség fejlesztése.” 5 

Ennek eléréshez a személyiségfejlesztés legfontosabb céljait, összhangban a Nemzeti 

alaptantervvel és a köznevelési törvénnyel az alábbiakban határozza meg az intézmény: 

- erkölcsi nevelés 

- nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

- állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

- a családi életre nevelés 

- a testi és lelki egészségre nevelés 

- felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- fenntarthatóság, környezettudatosság 

- gazdasági és pénzügyi tudatosságra nevelés, médiatudatosságra nevelés 

- a tanulás tanítása 

A személyiség komplex fejlesztése mellett kiemelten fontos a társas kapcsolatok erősítése, a 

közösségi életre nevelés, hiszen minden ember a szűkebb és tágabb környezetében valamilyen 

közösségnek a tagja, amelynek az együttélési normáit, közös szabályait el kell sajátítania. 

Ennek intézményesített terepe az iskola, éppen ezért a pedagógusoknak kiemelt szerepük van a 

személyiség- és közösségfejlesztés terén. A családdal szorosan együttműködve, azzal 

összhangban szükséges erősíteni azokat az alapvető erkölcsi értékeket, közösségi normákat, 

amelyek elősegítik, hogy tanulóink önmagukat és másokat is megbecsülő, kiegyensúlyozott, 

boldog emberekké váljanak.  

Ennek érdekében az intézmény számtalan lehetőséget nyújt a személyiség- és 

közösségfejlesztésre tanórai és tanórán kívüli keretek között, és a különböző szabadidős 

tevékenységek keretében.  

                                                           

5 Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai programja, 2018 
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Beszélgető-körök 

Módszerének lényege az önkifejezés, a másik véleményének meghallgatása, a konstruktív 

problémamegoldás és hatékony konfliktuskezelés. Segíti a kifejezőkészség fejlesztését, a 

helyes vitakultúra elsajátítását. A módszert az iskola pedagógusai lehetőség szerint 

alkalmazzák. 

Drámapedagógiai foglalkozások 

A dráma, a bábjáték, a zene és tánc művészi eszközeivel segíti az önkifejezést, a személyiség 

formálódását. Bár ennek a tanórai keretek között történő művelése kimenő rendszerben valósul 

meg, a jövőben tanórán kívüli tevékenység formájában lehetőség szerint teret kell adni az 

érdeklődő gyermekek számára ennek a komplex személyiségfejlesztő tevékenységnek. 

Hagyományőrző tevékenységek 

Az intézmény széles spektrumú nemzeti, iskolai, kulturális alapokon nyugvó hagyományos 

rendezvényeket valósít meg osztály-, illetve iskolai szinten: 

- nemzeti ünnepeink változatos formában történő megünneplése (október 6., október 23., 

március 15., kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja, a holokauszt 

emléknapja, Nemzeti Összetartozás Napja) 

- kulturális és egyéb megemlékezések (népmese napja, a magyar kultúra napja, a 

költészet napja, gyermekjogok világnapja) 

- iskolai rendezvények (szüreti mulatság, Halloween, múzeumi nap, karácsonyi 

ünnepség, farsang, gyermeknap, ballagás, tanévnyitó, tanévzáró) 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységek szervezésére az intézményben diákönkormányzat működik, vezetőségét az 5-8. 

évfolyamon tanuló diákok képviselői alkotják, munkájukat az intézményvezető által megbízott 

pedagógus segíti. Fontos szerepe van a tanulóközösség életében a DÖK-nek, hiszen ezen 

keresztül tanulhatják a demokrácia működését, a konszenzuson alapuló döntéshozatalt. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

A differenciált képességfejlesztés biztosítására tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások, 

illetve a lemaradókat segítő felzárkóztató foglalkozások állnak a tanulók rendelkezésére. 

Ezeken a foglalkozásokon lehetőség van a tehetséges tanulók különböző versenyekre, 
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vetélkedőkre, pályázatokra történő felkészítésére. A színvonalas szakmai munkát jelzik azok a 

versenyeredmények, amelyeket kerületi, budapesti versenyeken értek el az iskola tanulói. 

Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 

Az iskola a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből 

származó hátrányainak csökkentésére – a lehetőségek figyelembe vételével – képesség-

kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez, mely az oktatásért felelős miniszter által 

kiadott program alapján működik. 

Sportolási lehetőségek  

A mindennapos testnevelés mellett a tanulóknak lehetőségük van részt venni különböző 

sportágakban szervezett délutáni foglalkozásokon, tanfolyamokon: pl. kézilabda, tánc, karate, 

futball. 

Szakkörök 

Tanév eleji felmérést követően igény és lehetőség szerint szerveződnek szakköri foglalkozások, 

amelyen a tanulók jelentkezés alapján vesznek részt. 

Etika/Hit- és erkölcstan 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően a tanulóknak lehetőségük van az iskolában tanórai 

keretek között részt venni a bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan foglalkozásain, vagy az 

iskola által biztosított etikaórákon. A hitoktatás megvalósításában problémát jelent a megfelelő 

terem biztosítása.  

Napközi és tanulószoba 

Az alsó tagozatos tanulók napközis foglalkozásokon, felső tagozatosok tanulószobai 

foglalkozásokon vehetnek részt, amelyet nagyobbrészt az 5-6. évfolyamosok vesznek igénybe. 

Cél, hogy ezeken a délutáni foglalkozásokon a tanulók elsajátítsák a megfelelő tanulási 

technikákat, a helyes időbeosztás kialakítását, de lehetőségük van a szabadidőben szervezett 

tevékenységek végzésére is.  

Diákétkeztetés 

Igény szerint az iskola ebédlőjében lehetőség van igénybe venni a napi háromszori vagy menzai 

(ebéd) étkezést. 

Témahetek, témanapok; tanulmányi kirándulások, osztálykirándulások; erdei iskolák, táborok 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

27 
 

Az iskolai élet fontos színterei a már hagyományosnak tekinthető témanapok, melyek az 

élménypedagógia eszközeivel, változatos programokkal támogatják a tanulók tanórán kívüli 

ismeretszerzését.  

A tanulmányi és osztálykirándulások, erdei iskolák az osztályközösség alakításának és az 

élményszerű tanulásnak szintén meghatározó lehetőségei. A határainkon kívül élő 

magyarsággal való közösségvállalás jegyében a 7. évfolyamon tanulók lehetőség szerint részt 

vesznek a Határtalanul! pályázati programban.  

Iskolai könyvtár 

A diákokat, elmélyülni, olvasni vágyókat várja a bőséges könyvállománnyal rendelkező iskolai 

könyvtár, mely hasznos kiegészítője a tanórai ismeretszerzésnek is.  

Feladat: A sportolási lehetőségek a körének bővítése, az iskolai DSE működési feltételeinek 

megteremtése. A könyvtár széleskörű lehetőségeinek kihasználása, az olvasóvá nevelés 

elősegítése. 

 

1.6.6. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Napjainkban a gyermekek olyan intenzív makro- és mikrokörnyezeti hatásoknak vannak kitéve, 

melyek sok esetben hátrányosan befolyásolják a személyiségfejlődésüket. Az intézmény 

tanulói között is vannak nehéz anyagi körülmények között élő, csonka családban, sokszor 

megosztott szülői felügyelet mellett heti/kétheti váltásban felnövő gyermekek, ahol sokszor 

éppen a legfontosabb, a stabilitás hiányzik a gyermek életéből. Ezt tovább nehezíti a modern 

kor „betegsége” az infokommunikációs társadalom által kínált tartalmak ellenőrizetlen túlsúlya, 

ami a kialakulóban lévő személyiség számára sokszor feldolgozhatatlan belső feszültségeket 

okoz. Ebben a helyzetben különösen felértékelődik a pedagógusok szerepe, az iskolai 

gyermekvédelem, a szülőkkel és a gyermekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés, 

melynek során a felismerés, odafigyelés, tájékoztatás, segítségnyújtás különböző lehetőségeit 

kell biztosítani a gyermek és szülő számára. 

Az iskola a tanulói veszélyeztetettség okainak megszüntetése érdekében együttműködik az 

alábbi szervezetekkel: 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. Kerületi Tagintézményével 

- Bárka Család- és Gyermekjóléti Központtal és a Családsegítő szolgálattal 
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- Főváros X. Kerületi Kőbányai Önkormányzattal és a Kisebbségi Önkormányzatokkal 

- BRFK X. Kerületi Rendőrkapitánysággal 

- Gyermekorvosi és védőnői szolgálattal  

- Egyéb társadalmi szervezetekkel és egyházakkal 

A gyermekvédelem közös ügyünk, hiszen a ránk bízott gyermekekért felelősséggel tartozunk. 

Minden nevelőnek kötelessége a gyermeki veszélyeztetettség feltárása, jelzése az 

osztályfőnöknek, gyermekvédelmi felelősnek, a megfelelő szerveknek, legyen az egészségügyi, 

szociális, mentális, pszichés vagy bármi más veszélyeztetés, és a lehetőségekhez mérten a 

gyermek és szülő segítése a pedagógia eszközeivel, felvilágosító előadások szervezésével. 

Feladat: Tovább erősíteni a kapcsolatot a család- és gyermekvédelmi szolgálat munkatársaival, 

lehetőség szerint rendszeres találkozást, megbeszélést tartani a családsegítők és az érintett 

tanulók osztályfőnökei, az iskolai gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógusa 

közreműködésével. Az iskolai védőnő és iskolapszichológus, az iskolai szociális munkatárs 

bevonása gyermekek és szülők számára tanácsadás területén a veszélyeztett tanulók 

megsegítésébe.  

 

1.6.7. Az iskola egészségnevelési programja 

 

Az iskola-egészségügy keretében kiemelt szerepe van az iskolai védőnői jelenlétnek, aki az 

iskolaorvosi szolgálatot kiegészítve, alsó és felső tagozaton egyaránt segíti a tanulók egészséges 

életmódjának kialakítását, egészségük megőrzését védőnői vizsgálatok elvégzésével, 

tanácsadással, felvilágosítással. A felvilágosító előadások az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével történnek, és kiterjednek a testi-lelki egészség megőrzésének témaköreire. Az 

iskolaorvos és védőnő munkáját kiegészíti az iskolapszichológus tevékenysége, de az 

osztályfőnöki órákon, szakórákon tantárgyi keretbe ágyazva, tanórán kívüli foglalkozásokon 

szintén megjelenik az egészségnevelés témája. 

A rendszeres testmozgás megszerettetésére az iskolában a mindennapos testnevelést kiegészíti 

az úszásoktatás, alsó tagozaton a játékos, egészségfejlesztő testmozgás és egyéb tanórán kívüli 

sportolási lehetőségek.  
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1.6.8. Az iskola környezeti nevelési programja 

A XXI. századi nevelő-oktató munkánk egyik legfontosabb feladata a környezeti nevelés, a 

környezettudatos szemléletmód kialakítása Az iskola környezeti nevelési programjának 

megvalósítása egyrészt tanórai keretek között történik a tananyagba integrálva, másrészt a tanév 

során szervezett tematikus napok (pl. Egészségnap), a szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés 

keretében.  

Feladat: Ennek a területnek az erősítése is az elkövetkező évek egyik fontos feladata. Az ÖKO 

iskolai hálózatba való bekapcsolódással, olyan intézményi programok meghonosításával, 

amely összhangban a jelenlegi és a készülő NAT elvárásaival, tevékenységekbe ágyazva, külső 

partnerek bevonásával, élményszerűen segíti a tanulók környezeti nevelését, a felelős, 

környezettudatos szemlélet kialakítását.  

1.7. Az iskola szervezeti működése 

 

Az intézmény eredményes működésének feltétele a nevelő-oktató munka valamennyi 

szereplőjének – tanulók, szülők, pedagógusok – együttműködése.  

1.7.1. Az intézmény SZMSZ-ben rögzített szervezeti felépítése 
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Az intézményvezető mellett két intézményvezető-helyettes működik, egyik az alsós, másik a 

felsős szakmai közösség munkáját fogja össze. A gazdasági, adminisztrációs és egyéb 

iskolaszintű feladatok elvégzésében a titkárságon dolgozó munkatársak segítik az 

iskolavezetést. A nevelőtestületnek tagjai a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

munkatársak (NOKS dolgozók). 

Az SZMSZ-ben vázolt szervezeti felépítés a 2017-2018. tanév 2. félévétől módosult: a 

korábban meglévő négy munkaközösség mellett megalakult az osztályfőnöki munkaközösség, 

így jelenleg a két tagozaton összesen öt munkaközösség működik. A kibővített vezetőségnek 

tagjai a munkaközösségek vezetői, és a DÖK patronáló pedagógus. A szervezet 

együttműködésének további fórumai a különböző értekezletek, megbeszélések.  

1.7.2. Szervezeti kommunikáció 

 

Alapvető feltétele egy jól működő szervezetnek a megfelelő kommunikáció. A pedagógiai 

munka zavartalan működéséhez nélkülözhetetlen a vezetőség, a nevelőtestület és az 

alkalmazotti közösség tagjai között a több csatornán futó kölcsönös kommunikáció. Fontos, 

hogy ennek minősége kulturált, mindenki számára elfogadható, emberi legyen. Napi szintű 

kapcsolatot jelent a vezetőség személyes jelenléte, spontán beszélgetések, megbeszélések, az 

elektronikus és hagyományos faliújság hirdetményei, az elektronikus kapcsolat (e-mail, Kréta).  

A szülőkkel való kapcsolattartás hagyományos formái mellett (szülői értekezletek, fogadóórák, 

személyes beszélgetések) egyre nagyobb szerepe van az e-naplón, e-ellenőrzőn keresztül 

megvalósuló kommunikációnak, bár ennek hatékonysága még sokszor nehézségekbe ütközik. 

A külső partnerek tájékoztatásában kiemelt szerepe van az iskolai honlapnak.  

Feladat: Az iskolaszervezet optimális működéséhez elengedhetetlen feladat- és hatáskörök 

egyértelmű megfogalmazása, a team-munka előtérbe helyezése, a kölcsönös, kulturált 

kommunikáció erősítése. Az osztályfőnöki tevékenység megújítása, szorosabb együttműködés 

kialakítása az iskola és a szülők között. 
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2. Vezetői hitvallás 

"A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót." 

(Donald H. McGannon) 

A mottóul választott idézet hűen tükrözi a vezetői szerepvállalásra vonatkozó elképzelésemet. 

A vezetés mások munkájának tervezett, szervezett tevékenysége, melynek során a vezető képes 

a közös célok, értékek mentén, a közösségért, a közösséggel együtt dolgozni.  

Számomra a vezetői munka alapértékei a megbízható szakmai tudás és az emberi tényező. 

Vallom, hogy csak az képes másokat vezetni, aki a szakmaiság mellett emberileg is alkalmas 

erre a feladatra. Aki határozottan, következetesen, de kellő empátiával fordul munkatársai 

felé, aki képes megérteni másokat, a közösség érdekeit és az egyéni érdekeket összehangolva 

egyensúlyt teremteni. Aki szilárd jellemmel és erkölcsiséggel rendelkezik, aki a mindennapi 

munkában azt várja el a munkatársaitól, amit maga is betart, aki képes mintát adni és mintául 

szolgálni.  

A vezetői munkában fontosnak tartom konstruktív együttműködést, mások munkájának 

megbecsülését, a kulturált hangnemben történő kommunikációt. Hiszem azt, hogy a kedvező 

munkahelyi klíma, az egymásra figyelés, a segítő együttműködés alapfeltétele az eredményes 

pedagógiai munkának.  

Fontos számomra lelkiismeretes, igényes, pontos munkavégzés, ezt várom el önmagamtól, és 

vezetőként a munkatársaimtól is. Eddigi munkám során mindvégig ezek mentén az értékek 

mentén dolgoztam, így szeretnék tenni ezek után is. 

Egy nevelési-oktatási intézmény akkor sikeres, ha diákjai, a jövő nemzedéke számára olyan 

feltételeket teremt, amelyek segítségével megalapozott készségekkel és képességekkel bíró, 

egészséges lelkületű, harmonikus személyiségeket, boldog felnőtt életre képes embereket tud 

nevelni.  

Milyen iskolát szeretnék? Olyat, … 

 … ahova örömmel és szívesen járnak a gyerekek és a pedagógusok, 

 … ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert szerető, humánus légkör veszi 

őket körül, 

 … ahol alapérték egymás megbecsülése, tisztelete, elfogadása, 

 … ahol a XXI. századi gyerekek XXI. századi körülmények között, kulturált, inspiráló 

környezetben tölthetik a napjainkat, 
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 … ahol mindenki (diák és pedagógus) a képességeinek megfelelően a legjobbat tudja 

kihozni magából,  

 … ahol a közösen megfogalmazott célokért képesek vagyunk összefogni és hatékonyan 

együtt dolgozni, 

 … ahol a tanulás szinte játék, 

 … ahol a differenciált fejlesztésnek köszönhetően a tehetséges gyerek ki tudja 

bontakoztatni képességeit, és a tanulásban akadályozott tanuló megkapja a megfelelő 

segítséget. 

Minden vezetői program csak akkor lehet sikeres, ha épít a közösség erejére, figyelembe veszi 

az intézményi adottságokat, az eddig elért eredményeket, támaszkodik a meglévő értékekre, 

hagyományokra, ugyanakkor látja a lehetőségeket, és kijelöli a további fejlődés irányát.  
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3. Vezetői program – fejlesztési elképzelések 

 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. (Szent-Györgyi Albert) 

 

Napjaink felgyorsult világában a XXI. századi élet kihívásainak való megfelelés, a tanulók  

felkészítése az elvárásoknak való megfelelésre, a változásokhoz igazodó gyors reagálásra 

komoly feladatot jelent a nevelési-oktatási intézmények számára. Az esélyegyenlőség 

megteremtése, a hátránykompenzáció, a képesség- és készségfejlesztés, az egyéni bánásmód 

biztosítása, a komplex személyiségfejlesztés, az egész életen át történő tanulásra való  igény 

felkeltése alapelvárás a ma iskolájával szemben. Ehhez azonban kellenek azok a jól felkészült, 

kiegyensúlyozott pedagógusok, akik tudásuk, személyiségük legjavát nyújtva, nevelnek, 

oktatnak, példát mutatnak. Azok az intézmények tudnak hosszú távon sikeresek maradni, és 

tudnak sikeres diákokat nevelni, akik ezeket a szempontokat figyelembe veszik, és képesek 

beépíteni a mindennapi pedagógiai munkájukba.  Fejlesztési elképzeléseimmel ezt szeretném 

elérni. 

3.1. Szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések 

 

Vezetői programomban az alábbi fő szempontok jelennek meg: 

 A hatályos jogszabályoknak, fenntartói elvárásoknak az összehangolása a munkatársi 

és partneri igényekkel. 

 Gyermekközpontú, a közös célokért együttműködni tudó és akaró közösség kialakítása, 

ahol érték a másik tisztelete, egymás munkájának elismerése, megbecsülése, a 

konfliktusok konszenzussal történő megoldása.  

 A nevelő-oktató munka színvonalának megőrzése, emelése. 

 A 2018-ban újra önállóvá vált intézmény egyéni arculatának megteremtése és 

megerősítése, az önálló intézményi lét kihívásainak való megfelelés. 

 A változó környezeti és társadalmi tényezőkhöz igazodó, a XXI. századi kihívásoknak 

megfelelő, innovatív szervezet megalapozása. 

Terveim között vannak olyanok, amelyek megvalósítása rövidtávon is kivitelezhető, kevés 

ráfordítással nemcsak látványos, de hasznos, közösségépítő hatást eredményez. Vannak 

olyanok, amelyek közép-, illetve hosszú távon válnak gyümölcsözővé, amelyekhez az 

intézményi közösség összefogásán túl szükséges a fenntartó támogatása, illetve külső 
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partnerekkel való szoros együttműködés. Természetesen tudom, hogy ezeknek a céloknak a 

megvalósítása csak közös erővel, összefogással, fenntartói támogatással lehetséges, ehhez 

kérem a nevelőtestület, az alkalmazottak, szülők és a fenntartó támogatását. 

 

3.1.1. A hatályos jogszabályoknak való megfelelés 

 

2017-2018. tanév elején megtörtént az önállóvá vált iskola alapdokumentumainak módosítása 

a megváltozott körülményekhez igazítása. A készülő új NAT és az intézmény belső változásai 

szükségessé teszik a dokumentumok újbóli áttekintését, a szükséges változtatások átvezetését. 

Ebben a munkában számítok a vezetőtársak és minden kolléga javaslatára, összehangolt 

munkájára. 

 

3.1.2. Az iskola tárgyi feltételeinek fejlesztése 

 

Az intézményben a korábbi években történetek ugyan kisebb nagyobb felújítási munkálatok, 

de vannak olyan részei az épületnek, amelyek rendre kimaradtak ezekből. A felújítási munkák 

elvégzéséhez nélkülözhetetlen a fenntartó Kelet-Pesti Tankerületi Központ anyagi támogatása.  

Az épület homlokzatának vakolata és az ablakpárkányok alatti vakolat hullik, a főbejárat 

fölötti rész vakolatomlása különösen balestveszélyes, sürgető feladat ezek javítása. Az épület 

oldalsó részén a csatorna repedése miatt a fal ázik, nedvesedik, szükséges a csatorna 

javítása/cseréje, a vizesedés megszűntetése. Az iskolaudvart övező rozsdás kerítés javítása 

és festése nagyban segítené az iskola esztétikus külső megjelenését. A festést az iskolaközösség 

(szülők-diákok-pedagógusok) összefogásával megvalósíthatónak gondolom, viszont a festékek 

megvételét, a javításhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzését az iskola saját forrásból nem 

tudja biztosítani. 

A tanuszoda folyamatos karbantartása mellett szükség lenne a gépház berendezéseinek 

felújítására, valamint a tetőszerkezet javítására (a horpadás megszűntetése), hogy a szellőztetést 

meg lehessen oldani. 

Az iskolaudvar elhasználódott aszfaltozásának a javítása, a poros udvarrészek füvesítése (vagy 

más módszerrel történő burkolása) szintén megoldandó feladat. Az udvaron felhalmozott 

selejtezésre szánt eszközök rendkívül lehangoló látvány mellett egészségügyi szempontból is 



Intézményvezetői pályázat  Dr. Nguyenné Csüllög Erika  

Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

 

    

35 
 

veszélyforrást jelentenek. Ezek elszállítása a tankerület és az önkormányzat közötti 

adminisztrációs feladatok tisztázása révén rövidtávon megoldható.  

Nagy gondot jelent a szülők és az intézmény dolgozóinak is, hogy az iskola környéki utcákat 

fizetős parkolóvá tették, megnehezítve a gyerekekért érkező szülők és az iskolában dolgozók 

parkolását. Ennek megoldására többször is történt jelzés az önkormányzat felé, de csak 

részleges megoldás született. Az időszakosan, rövid időre történő díjmentesség helyett célszerű 

lenne a parkolási zónát legalább részben csak célforgalom számára fenntartani, ahol a dolgozók 

és a gyermeküket hozó és vivő szülők megállhatnának. A forgalmas Üllői útra néző 

főbejárathoz érkező és onnan kitóduló kisdiákok biztonsága érdekében fontos a szülők jelenléte, 

a kapuig történő kísérés. Az autóval érkezők számára nem biztosított a megállás. Az intézmény 

dolgozóinak részben megoldást jelent az épület mögötti keskeny területen történő parkolás, de 

ennek a hepehupás talaja – különösen esős időben – elég mostoha állapotokat eredményez. 

Burkolattal történő ellátása, a kapu biztonsági zárása hozna pozitív változást ezen a téren. 

Az épületen belül a legfontosabb munkálatok közé tartozik a tornaterem melletti fiúöltöző 

felújítása (vakolatjavítás, festés). A tornaterem és uszoda nem elegendő, az alagsori 

tornaszoba pedig mérete és levegőtlensége miatt jelen állapotában nem igazán alkalmas a 

mindennapos testnevelés igényének a kielégítésére. A dohos levegő egészségkárosító hatása 

nem elhanyagolható, a tornaszoba és a mellette lévő alagsori termek szellőztetésének 

megoldása is sürgető feladat. A mosdók, közös helyiségek tisztasági festése, valamint a több 

éve folyamatosan napirenden lévő második emeleti folyosó és tantermek olajlábazatának 

csempézése szintén csak a fenntartó és működtető tankerület segítségével lehetséges. Nagyobb 

átépítési munkálatokat igényelne a 1. és 2. emeleti lány- és fiúmosdók cseréje, mivel a lányok 

számára problémás a vécék kis száma. Megfontolandó hosszabb távon ennek a megoldása is. 

Szorgalmazni fogom ezeknek a munkálatoknak az elvégzését, a problémák megoldását mind a 

tankerület, mind az önkormányzat illetékeseinél.  

 

3.1.3. Az intézményi szervezet működésével összefüggő fejlesztési elképzelések 

Csak a közös célok, közös értékek mentén működő, innovációra nyitott szervezet képes hosszú 

távon eredményesen megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyekkel a mai nevelési-oktatási 

intézményeknek szembe kell nézniük. Csak akkor lehetünk hitelesek, ha az iskolai 

dokumentumokban megfogalmazott célok, értékek, alapelvek mentén végezzük nevelő-oktató 

munkánkat. A közös értékrend kialakítása, a közösen elfogadott szabályok következetes 
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betartása és betartatása minden pedagógusnak, minden dolgozónak érdeke, segítjük vele a saját 

munkánkat és mások munkáját, kiszámíthatóvá tesszük az iskolai életet diák, szülő, pedagógus 

és minden partner számára. 

Az intézményi erősségeket és gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyforrásokat közösen kell 

feltárni, s ennek alapján megfogalmazni a reálisan elérhető célokat, s hozzárendelni a 

feladatokat (SWOT-analízis).  

Fontosnak tartom a nevelő-oktató munka folyamatainak tudatos tervezését, a cselekvések 

elemzését és a visszacsatolást, a PDCA szemlélet (tervezés-cselekvés-ellenőrzés-beavatkozás) 

kialakítását és a mindennapi gyakorlatba történő átültetését. 

A nevelő-oktató munkát érintő döntések meghozatala előtt minden esetben szükségesnek 

tartom az érintettek véleményének meghallgatását, azok figyelembe vételét.  Ehhez fontos a 

korrekt tájékoztatás, hiszen csak a megfelelő információk birtokában lehet felelősen véleményt 

formálni. Az intézményvezető közvetlen munkatársai a helyettesek, fontosnak tartom a napi 

kapcsolaton túl heti rendszerességgel tartandó vezetőségi megbeszéléseket, ahol a heti 

történések és az elkövetkezendő heti teendők egyeztetése zajlik. Ugyanilyen fontosak a 

kibővített vezetőség ülései havi rendszerességgel (vagy szükség szerint) a munkaközösségek 

vezetői és a DÖK patronáló pedagógus részvételével.  

Az iskolai Diákönkormányzat szerepe nemcsak azért fontos, mert a tanulók érdekvédelmében, 

a diákprogramok szervezésében döntő szerepe van, hanem a demokráciára, a felelős 

állampolgári magatartásra nevelésnek is elsődleges terepe. Éppen ezért fontosnak tartom a 

rendszeres kapcsolatot a DÖK vezetősége és az intézményvezető között, az iskolagyűléseket, 

valamint az évente megrendezett diákközgyűléseket, ahol a résztvevő küldöttek a diákokat 

érintő javaslataikat, véleményeiket fogalmazhatják meg. Pozitív kezdeményezés az 

iskolaújság működtetése, ennek továbbvitele mindenképpen támogatandó. 

3.1.4. Közösségfejlesztés 

Vezetői feladat olyan munkahelyi klíma elősegítése, ahol a közösség tagjai jól érzik magukat, 

ahova örömmel járnak be a diákok és a dolgozók, és egymást segítő, inspiráló környezetben 

tudnak kibontakozni. Vallom, hogy a hatékony nevelőmunkához szükséges a feszültségmentes 

munkahely, ahol a munkatársak oldott, harmonikus légkörben tudnak együtt dolgozni. 

Gyermeket nevelni, tanítani, mintát adni csak egészséges személyiségű ember képes, ehhez 

szükség van a nyugodt munkahelyi feltételek megteremtésére. Egy munkahelyi közösség 
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sokszínű, ütközhetnek érdekek, lehetnek eltérő vélemények, ez előmozdítja a haladást, de csak 

akkor, ha a vitás helyzetekben is meghatározó az alapvető emberi értékek tiszteletben tartása, a 

közösség érdekeinek szem előtt tartása. Ebben a vezetőnek is jó példával kell szolgálnia. 

A „nyitott ajtó” híve vagyok, amelyben a vezető elérhető a munkatársak számára a 

rendszeresített programokon túl is. A közös kommunikációban alapelv számomra a nyíltság, 

őszinteség, a kulturált stílus. Fontosnak tartom, hogy a munkatársaim akár szakmai 

kérdésekben, akár személyes ügyben bátran fordulhassanak hozzám problémáikkal és 

örömükkel egyaránt. 

Fontos a többcsatornás kommunikáció, hogy munkájának végzéséhez mindenki időben 

megkaphassa a lehető legpontosabb információkat. A kommunikáció akkor működik jól, ha ez 

kölcsönös, kétirányú, nemcsak a vezetőség részéről van meg a tájékoztatás, hanem a kollégák 

részéről is a befogadás, és viszont. A hagyományos információátadás mellett ki kell használni 

az elektronikus eszközök adta lehetőségeket (pl. belső e-mail-hálózat használata) is.  

Leghatékonyabb a konfliktusokat azon a szinten kezelni, ahol kialakultak,  legyen az szülő-

pedagógus, pedagógus-gyerek, pedagógus-pedagógus közötti probléma s csak akkor lépni egy 

következő szintre, ha a megbeszélés a felek között nem vezetett eredményre. Ebben 

természetesen nem nélkülözhető a felek közös szándéka a konfliktus rendezésére nyugodt 

körülmények között lefolytatott megbeszélés keretében. Az egymás közötti feszültség 

kedvezőtlenül hat mindenkire, rányomja bélyegét az egyén közérzetére, a közösség 

hangulatára, s ez közvetve vagy közvetlenül kihat a tanulókra is.  

Fontosnak tartom a helyes konfliktuskezelési technikák megismerését, elsajátítását, amelyhez 

igény esetén testületi szinten szakember segítsége vehető igénybe. Önmagunk és a másik ember 

tisztelete alapvető feltétel az eredményes konfliktuskezelés során, szükségesnek tartom egy 

intézményi panaszkezelési eljárásrend kidolgozását, melynek betartását a közös elfogadás 

után magára nézve is mindenki kötelezőnek tart.  

Minden színtéren nélkülözhetetlen eszközei a közösségfejlesztésnek a közös programok. 

Támogatom a hagyományos iskolai rendezvények, a tanórán kívül szervezett programok, 

tananyaghoz kapcsolódó osztályprogramok, tanulmányi kirándulások, táborok, DÖK-

programok, sportprogramok, családi nap szervezését, a nevelőtestületi kirándulást, igény esetén 

akár több napra.  
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Nagyon hasznosnak gondolom a pedagógusok számára az olyan szakmai célú látogatások 

szervezését, ahol betekintést nyerhetnek más intézmények életébe, megismerkedhetnek jó 

gyakorlatokkal, új módszerekkel, amelyeket saját mindennapi pedagógiai gyakorlatukba 

beépíthetnek. Vezetői feladat ezeknek a lehetőségeknek a felkutatása és az anyagi fedezet 

biztosítása. Lehetőséget kell biztosítani a pedagógusok számára szakmai-módszertani 

továbbképzéseken való részvételre – itt elsősorban a POK által szervezett ingyenes képzések 

jöhetnek szóba –, egyrészt a továbbképzési kötelezettség teljesítésére, másrészt az intézményi 

célok és az egyéni érdeklődés figyelembe vételével. Ezzel együtt szükségesnek tartom 

meghonosítani azt a belső tudásmegosztó tevékenységet, amelynek során a továbbképzéseken 

szerzett ismereteket a résztvevők továbbadják a nevelőtestület többi tagjának, illetve létrehozni 

egy olyan Belső Tudásbázist, amely a mindennapi munkában alkalmazott szakmódszertani 

ötletek megosztását teszi lehetővé.  

3.1.5. Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás 

 

A nevelő-oktató munkát végzők számára az utóbbi évek sok változást hoztak. A megnövekedett 

adminisztráció, a munkaszervezés változása, a helyettesítések megváltozott rendje, az 

életpályamodell kritikus fogadtatása, a gyakran változó jogszabályi környezet, mind 

kedvezőtlenül hatottak a pedagógusok hangulatára. Nem lehet ezekről nem tudomást venni. Mit 

lehet tenni? Semmiképpen sem gerjeszteni a feszültséget, hanem megtalálni azt az egyensúlyt, 

ami a terhek egyenletes elosztásával, az igazságos munkamegosztással, az adminisztráció 

észszerűsítésével, segítségadással megteremthető.  

Az intézményi önértékelés feladatainak elvégzése közös munka eredménye, a  

pedagógusminősítésre és tanfelügyeletre való felkészülésben minden lehetséges szakmai és 

emberi segítséget szükséges megadni az erre vállalkozó kollégáknak. 

Technikai dolgozók munkája nélkülözhetetlen az iskola zavartalan működéséhez. Éppen ezért 

el kell érni, hogy a lehetőségekhez mérten minden pedagógus és diák megadja a tőle elvárható 

segítséget. Nevelőink a termek rendjének megtartására, a tisztaság megőrzésére neveljék a 

diákokat. Munkájuk megbecsülésén túl legalább olyan fontos emberi megbecsülésük, 

tiszteletük. Ez alapvető elvárás minden iskolahasználótól. 
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3.1.6. A pedagógiai munka ellenőrzése 

A nevelési-oktatási intézmények számára rendszeresek a külső ellenőrzések (tanfelügyelet, 

tanügyi ellenőrzések), de emellett fontos a belső ellenőrzési rendszer kialakítása, következetes 

működtetése is. Az ellenőrzés területei: 

 a pedagógusok munkafegyelme, adminisztrációs tevékenysége 

 a nevelő-oktató munka színvonala és eredményessége 

 a tanórán kívüli tevékenységek  

 a tantermek, folyosók rendezettsége, dekorációja 

 a közösen elfogadott szabályok betartása és betartatása 

 ügyeleti munka ellátása 

 tanár-diák, tanár-szülő kapcsolat minősége 

 tanügyi dokumentumok nyilvántartása, adminisztrációja 

Az ellenőrzési tevékenység ellátásában az intézményvezető mellett kiemelt szerepe van a 

helyetteseknek és a munkaközösség-vezetőknek is. Az ellenőrzés sohasem öncélú 

tevékenység, célja nem a hibakeresés, hanem a jobbító segítő, szándék, az intézmény 

gördülékeny működésének elősegítése. 

 

3.1.7. A nevelő-oktató munka fejlesztése 

 

A színvonalas szakmai munka biztosítéka az intézmény megerősödésének. Kiemelt terület az 

intézmény képzési szerkezetében a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. Ennek a 

területnek a támogatása, az eredményes működéshez szükséges feltételek megteremtése 

kiemelt jelentőséggel bír. Jelenleg mind az alsó, mind a felső tagozaton biztosított a szakos 

ellátottság, a magas színvonalú szakmai munka. Hosszú távon szerencsés lenne az 5-8. 

évfolyamon belső erőforrással megoldani a természetismeret és földrajz tantárgyak angol 

nyelvű oktatását. Egyelőre kielégítő megoldást jelent az áttanítás igénybe vétele. Jól bevált a 

vegyes szerkezetű osztályok kialakítása, amely a pedagógusok részéről a differenciált 

képességfejlesztést, a változatos tanulási módszerek alkalmazását fokozottan igényli. Hosszabb 

távon erősíteni lehetne az nyelvgyakorlást olyan pályázatokon való részvétellel, amelynek 

keretében pedagógusok, illetve diákok külföldi nyelvgyakorlására nyílna lehetőség (pl. 

Erasmus, eTwinning). Ehhez természetesen a pályázati lehetőségen kívül vállalkozó kedvű 

pedagógusokra is szükség van. 
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A másik kiemelt képzési terület a felmenő rendszerben bevezetett emelt óraszámú 

informatikaoktatás. Jelenleg a technikai feltételek rendelkezésre állnak, és remélhetően a 

belső erőforrások továbbképzésével a szakos ellátás is megnyugtató módon rendeződik.  

Az informatikaoktatás területén az alábbi fejlesztési elképzeléseket javaslom: 

 Az informatika és az angol nyelvoktatás összekapcsolása harmadik évfolyamtól 

kezdve azok számára, akik az ezzel járó terhelést jobban bírják. A lassabban haladók 

számára az alapkészségek megerősítését jelentené a plusz matematikaóra. Ennek 

tanulásszervezési keretei természetesen alapos átgondolást igényelnek. 

 Megfontolandónak tartom a 4. évfolyamon felmérni a tanulók informatikai 

készségszintjét, s 5-8. évfolyamon azok számára biztosítani tovább az emelt óraszámú 

informatikaoktatást, akik ez iránt különös érdeklődést mutatnak. A számítástechnika 

iránt kevésbé elkötelezett tanulók számára 5. évfolyamtól kisebb óraszámban történne 

az informatika oktatása (heti 1 óra), mellette a magyar/matematikai alapkészségek 

további erősítése folytatódna.  

 További előrelépési lehetőség a programozás, a robotika bevezetése, a LEGO Robot 

alkalmazása. A magas anyagi költségek miatt kezdetben ezt elsősorban szakköri 

keretben látom megvalósíthatónak, későbbiekben viszont mindenképpen törekedni kell 

ennek a tanórai keretben történő alkalmazására. Külső partnerek bevonása segítheti 

ennek megvalósítását és folyamatos működtetését. 

 Ahogyan azt már a pályázatom előző részében is jeleztem, nem tartom elegendőnek 

csupán az informatikaórák számának növelését, akkor lehet a tanult ismereteket 

mélyíteni, ha az infokommunikációs technológia, az okos eszközök használata 

beépül a többi tantárgy oktatásába is. Szerencsés helyzetben van a nevelőtestület, hiszen 

magas azoknak a fiatal pedagógusoknak az aránya, akik az IKT-eszközöket 

rendszeresen alkalmazzák. Támogatom ennek tudásmegosztását, a nevelőtestület többi 

tagja számára, valamint a továbbképzési lehetőségek kihasználását.  

Sokszor jelent gondot az alsó-felső tagozat közötti átmenet gyerek-szülő-pedagógus számára. 

A 4-5. évfolyam közötti átmenet nehézségeinek enyhítésére a tagozatokon tanítók között 

szükséges a hatékony együttműködés formáinak kialakítása (pl. kölcsönös hospitálások, 

„osztályútlevél”, „átadás-átvétel” megbeszélés az osztálytanító-osztályfőnök-szaktanárok 

között). Ennek kereteit az osztályfőnöki munkaközösség tagjai közösen alakíthatják ki. 
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 A drámapedagógiai foglalkozások felmenő rendszerben történő megszűnése a szülői igények 

csökkenésével indokolható. Ezzel együtt azonban egysíkúbbá válhat a tanulók komplex 

személyiségfejlesztése. Ugyanakkor vannak olyan lehetőségek tantárgyi, tanórai, és tanórán 

kívüli foglalkozások keretében, ahol ez a hiányterület pótolható.  

 Belső humánerőforrás rendelkezésre állása esetén dráma- és színjátszó szakkör 

szervezése az érdeklődő tanulók számára. (Ennek hiányában külső partner 

közreműködésével tanfolyami keretben.)  

 A technika – ének – rajz tantárgyak  (TÉR) összehangolt, komplex oktatásának a 

lehetőségét megfontolni, ami hozzájárulna a tanulók komplex művészeti neveléséhez. 

 Valamennyi tantárgy esetében a változatos munkamódszerek alkalmazásával fejleszteni 

a tanulókban a kritikai gondolkodást, a kreativitást, a kooperatív együttműködést, a 

kommunikációt (4K). 

Hosszú távon a színvonalas nevelő-oktató munka a biztosítéka az iskola stabil, kiszámítható 

jövőjének, a tanulói létszám növelésének. Az iskolában folyó munkát azonban minél több 

csatornán keresztül meg kell ismertetni a leendő tanítványok szüleivel. Ennek érdekében: 

 Fontos a személyes kapcsolat kialakítása a körzetben lévő óvodákkal, tanítók részvétele 

a szülői tájékoztatókon, ahol megismerhetik az iskola képzési programját, 

gyermekközpontú nevelési elveit. 

 Továbbra is lehetőséget kell biztosítani a leendő elsősöknek a játékos Zsákbamacska 

foglalkozásokon való részvételre, nyílt napokon bemutató foglalkozások 

megtekintésére. 

 Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentesebbé tétele érdekében szorosabb 

együttműködés kialakítása szükséges a szomszédos óvodákkal különböző közös 

programokon való részvétel segítségével (pl. Mikulás, betlehem, karácsonyi műsor 

bemutatása az óvodásoknak). 

 Az iskolai honlap naprakész információival, az iskolai programoknak a kerületi 

újságokban és a TanKer Info-ban való rendszeres megjelentetésével. 

3.1.8. Tehetségfejlesztés 

 

Szívügyemnek tartom a tehetségek felkarolását, a tehetségfejlesztést. A diákok különböző 

versenyeredményei is jelzik, hogy milyen sokféle területen nyújtanak kiemelkedő teljesítményt. 

A tehetségek szűrése, azonosítása, a tehetségsegítés és tanácsadás pedagógiai munkánk fontos 
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eleme. Ennek a folyamatnak az elindítása, az intézmény Tehetségponttá válása, a pedagógusok 

tájékoztatása, képzése az elkövetkező évek egyik kiemelt feladata. Meg kell határozni azokat a 

kiemelt területeket, amelyet az iskola fel tud vállalni, megtalálni azokat az együttműködő 

partnereket, akikkel a kapcsolat kiépíthető (szülő, óvodák, iskolák, egyéb szervezetek), 

kihasználni azokat a hazai (esetleg nemzetközi) pályázati lehetőségeket, amelyek ezt a munkát 

hatékonyan tudják segíteni. 

3.1.9. Szociális hátrányok kezelése, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítése 

A tanulók szociokulturális összetétele változatos képet mutat, bár nagyon kevés a HH és HHH 

tanulók száma, az integrált SNI tanulók száma sem sok, de viszonylag magas a veszélyeztett és 

a BTMN tanulók aránya a tanulók összlétszámához viszonyítva. Szerencsére alacsony szintű a 

lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma is. Ahhoz azonban, hogy ezek a mutatók 

továbbra is alacsony szinten maradjanak, az érintett tanulók felzárkóztatása, az 

esélyegyenlőség biztosítása, a hátránykompenzáció minden pedagógusnak a feladata. A 

legfontosabb tevékenységek ennek során: 

 Az egyéni készség- és képességfejlesztés megvalósítása, a tanulói motiváció erősítése 

kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek, jutalomkirándulás 

 Tanulásmódszertani támogatás tanórai tevékenységbe ágyazottan vagy lehetőség szerint 

a „tanulás tanulása” modul beillesztése az osztályfőnöki órák, tanórán kívüli 

foglalkozások tevékenységébe 

 A Senior Mentor programban való részvétel 

 A szociális jelzőrendszer hatékony működtetése a prevenció érdekében 

(osztályfőnökök, szaktanárok, szociális segítő és más szakemberek bevonása), szoros 

kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervezetekkel 

 Kapcsolat erősítése a szülőkkel, gondviselővel, segítésük tanácsadással, szakemberek 

közreműködésével, előadások szervezése – (pl. Szülők Akadémiája)  

 Az osztályfőnöki tevékenység szerepének az erősítése 

 Közösségfejlesztő, közösségépítő programok szervezése 

A tanulók mellett szükséges a velük foglalkozó pedagógusok támogatása is, szakmai 

tanácsokkal, módszertani képzésekkel, iskolai szociális segítő, pedagógiai asszisztens 

bevonásával és nem utolsósorban munkájuk erkölcsi elismerésével. 
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3.1.10. Környezeti nevelés, egészségtudatosság fejlesztése 

 

Az iskola a Pedagógiai program alapján nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelésre tanórákon, 

tanórán kívüli keretek között is. Az éves programban jelzett Egészségnap, a szelektív 

hulladékgyűjtés, a papírgyűjtés mind-mind ezt a célt szolgálja. Manapság egyre több intézmény 

vesz részt az ÖKO-iskolai programban, aminek révén tovább erősíthető a diákokban a 

környezettudatos szemlélet. Egyre inkább elvárás ez a szülők részéről, ugyanakkor a program 

megvalósítása fontos közösségformáló tevékenység is. Támogatom azt a közösségi szándékot, 

hogy az Üllői úti iskola is csatlakozzon az ÖKO-iskola hálózathoz. Ehhez létre kell hozni egy 

ÖKO munkacsoportot A team tagjai javaslatok alapján kidolgozzák a tervet, megvalósítása 

viszont az egész közösséget érinti. Természetesen ez nem lehet egy felülről erőltetett 

szerveződés, de bízom abban, hogy egy lelkes, a környezetért tenni akaró csapattal ezt meg 

fogjuk tudni valósítani. Az ökoiskola cím elnyerésével számos pályázati lehetőség is 

megnyílik az intézmény előtt, amelyeknek a kihasználásával további fejlesztések válnak 

lehetővé. 

3.2. Az intézmény partneri kapcsolatainak fejlesztése 

 

Az iskola legfontosabb partnere a szülő. Tanulóink nevelése-oktatása terén csak akkor 

érhetünk el sikereket, ha ehhez partnerként megnyerjük a szülőt is. A lehetőségeket kihasználva 

bevonjuk őket az iskola életébe, szorgalmazzuk az iskolai programokon való részvételét, 

meghallgatjuk véleményét, javaslatait, és pedagógiai eszköztárunkkal segítjük őt a 

gyermeknevelésben. Kezdeményezem a Szülők Akadémiája létrehozását, ahol évente 1-2 

alkalommal szervezett tematikus előadásokkal segítjük őket nevelési feladatok megoldásában 

(pl. fejlesztőpedagógus gyakorlati tanácsai a BTMN-tanulók megsegítésére, 

iskolapszichológus vagy egyéb külső szakemberek előadásai).  

Pozitív kezdeményezésként szorgalmazom a generációk közötti párbeszéd szorosabbra 

fűzését a szülők/nagyszülők bevonásával. Ez szoros együttműködésen alapuló program az 

osztályközösség és a szülők között. Megvalósítása az erre nyitott pedagógusok és szülők 

közreműködésével évente egy-két alkalommal egyrészt az osztályfőnöki órákon, másrészt 

iskolai témanapok alkalmával képzelhető el. 

A szülők tájékoztatásában és a szülői közösség véleményének közvetítésében az 

osztályfőnökök mellett kiemelt szerepe van iskolai SZMK-nak. Számítok a szülők konstruktív 
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együttműködésére, a tanulók nevelésében való együtt gondolkodásra, a közös iskolai 

rendezvényeken, programokon való aktív részvételére. 

A külső partneri kör bővítését mind a bemeneti, mind a kimeneti intézmények irányában 

fontosnak tartom. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítésében sokat számít, ha a szomszédos 

óvodákkal jó kapcsolatot ápol az iskola (pl. óvónők, leendő tanítók, óvodások és alsósok 

kölcsönös látogatása). 

Ugyanígy nyitni szükséges a középiskolák felé, lehetővé tenni a 8.-os tanulók számára, hogy 

minél több olyan szakmával megismerkedjenek, amelyek megkönnyíthetik számukra a 

pályaválasztást. Ebben nagy segítséget jelenthet a szülők és más külső partnerek bevonása (pl. 

generációk közötti párbeszéd).  

Szeretném a kapcsolati hálót bővíteni a kerületi iskolákkal, vagy más hasonló profilú nevelési-

oktatási intézményekkel tapasztalatcsere, közös versenyek, vetélkedők, projektek segítségével. 

Nem utolsósorban fontosnak tartom a jó munkakapcsolatot, a konstruktív együttműködés 

kialakítását a fenntartó és működtető Kelet-Pesti Tankerületi Központtal és a Kőbányai 

Önkormányzattal. 

 

3.3. Az önálló intézményi lét kihívásainak való megfelelés - Új arculat kialakítása 

 

Az intézmény a korábbi években a Janikovszky Éva Általános Iskola tagintézményeként is 

viszonylag nagy önállósággal működött. Saját iskolai programokat szervezett, a közösség 

igényeihez igazodó hagyományokat tartott meg, illetve vezetett be újakat. A közös vezetés, a 

képzési program, a közös beiskolázási körzet, a „házon belül” megoldható szakos ellátottság 

egyfajta biztonságot jelentett. Az elkövetkező években ennek a biztonságnak a megőrzése, a 

stabilitás biztosítása létfontosságú az iskola jövője szempontjából, megtartva a már működő jó 

gyakorlatokat, kiegészítve újakkal. 

Az iskolaközösséggel közös döntés eredményeként olyan iskolanév választása (vagy akár a 

jelenlegi név megtartása), amelyre építve kialakíthatók iskolai hagyományok, közösségformáló 

iskolai programok, megerősíthető az összetartozás élménye. Ehhez kapcsolódva megalkotható 

az iskola logója, mely megjelenik az intézményi dokumentumokon, a honlapon, okleveleken, 

a közösséget szimbolizáló iskolai „jelvényeken”.  
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A választott névnek megfelelő „témanap/témahét” rendezése, hagyományteremtő komplex 

irodalmi, zenei, képzőművészeti, környezeti és sportprogramokkal, projektekkel, szakmai 

előadásokkal színesítve erősíti az összetartozás élményét.  

Fontosnak tartom, hogy az iskola külső és belső  környezete hívogató, vidám és inspiráló 

légkört nyújtson az épületbe belépőnek és az iskolában tanulóknak egyaránt. Ezt szolgálja: 

 Az iskola folyosóinak, a tantermeknek színes, vidám, igényes dekorálása, tanulói 

alkotásoknak a kihelyezése továbbra is, zöld növények elhelyezése. 

 Játékosítás a közös terekben – a tudás lépcsőfokainak kialakítása. 

 Játéksarkok, játékszigetek létrehozása a folyosókon, ahol pl. egyszerű társasjátékok 

várják a szünetekben a tanulókat. 

 A klubszoba hangulatossá tétele, játékokkal történő felszerelése.  

 „Nevezetes” tantermek – a szaktantermi rendszer lehetővé teszi, hogy a termek 

szakspecifikus (lehetőleg magyar) elnevezést kapjanak, ezzel is erősítve a tanulók 

nemzeti identitását, kulturális és tudományos életben kiemelkedő hírességeink iránti 

tiszteletét. 

 Az udvar lehetőségeinek kihasználása: játékok felszerelése, az aszfaltra rajzolt színes 

mozgásfejlesztő, ügyességi játékok felfestése, ivókút felszerelése. 

 A tornaterem előtti előkertben virágok ültetése, veteményes kialakítása (ökoiskola). 

 Az iskolaépület mögötti (posta felőli), jelenleg kihasználatlan zöld területen bokrok, 

árnyéktűrő növények ültetésével egy „Tündérkert” létrehozása, ami padok 

kihelyezésével akár szabadtéri környezet-/természetismeret-órák megtartására is 

alkalmas.  

Természetesen a fentebb vázolt fejlesztési elképzeléseim csak a kollégák – szülők – diákok 

együttműködésével, külső partnerek bevonásával, a fenntartó támogatásával valósíthatók meg, 

figyelembe véve az intézményi adottságokat és lehetőségeket.  
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4. Összegzés 

 

"Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha" 

(Goethe) 

 

A pályázatom összeállításához felhasználtam az intézmény alapdokumentumait, a nyilvánosan 

hozzáférhető közérdekű adatokat, az iskolai éves munkatervek és beszámolók és a 

nevelőtestület tagjaival való beszélgetés alapján szerzett információkat.  

Az Üllői úti iskola nagy múltra tekint vissza, története során megélt pozitív és negatív 

változásokat egyaránt, de a nehéz időszakokban is mindig sikerült talpon maradnia.  

Az intézmény kiváló adottságokkal rendelkezik, elhelyezkedését, épületét, udvarát tekintve is.  

Van egy régi jól működő kéttannyelvű programja, a XXI. századi digitális társadalom 

kihívásaira reagáló új irányvonala, lelkes, fiatalos lendületű, innovatív tantestülete és 

támogató szülői háttere. Minden adottsága és lehetősége megvan ahhoz, hogy sikeres és 

eredményes intézmény legyen a jövőben is.   

Az iskola közössége most újra lehetőséget kapott arra, hogy önállóan, a saját útját járva 

bizonyítson. Az is nyilvánvaló azonban, hogy az elkövetkező néhány esztendő meghatározó 

jelentőségű lesz az intézmény életében. A lehetőség adott, a közösségen múlik, hogy tud-e élni 

vele. Ehhez jövőbe vetett hitre, elhivatott pedagógusokra és támogató partnerekre van 

szükség. Vezetői programomban felvázoltam azt az irányvonalat, amely segítheti ezt a 

folyamatot, amelynek megvalósítása biztosíthatja a stabil jövőt, a kiszámíthatóságot.  

Van közös személyes múltam az iskolával, szeretnék részese lenni a jövője alakításának, ezért 

is döntöttem úgy, hogy pályázatot nyújtok be az intézményvezetői feladatok ellátására. Egy 

kedves ismerősöm szavaival zárom vezetői pályázatomat: „Nem az a vezető szerepe és 

feladata, hogy mindent ő tudjon a legjobban! De! A vezető szíve és motorja legyen az 

intézménynek!”  

Képesnek érzem magam arra, hogy ennek az iskolának a szíve és a motorja legyek. Ehhez 

kérem a nevelőtestület, az alkalmazottak, a szülők és a fenntartó támogatását. 

 

Budapest, 2019. 03. 22. 

Dr. Nguyenné Csüllög Erika 
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