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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

 

Hosszas gondolkodás után döntöttem úgy, hogy pályázom a második ciklusú intézményvezetői 

állásra. 

Igazgatóhelyettesként 2011-ben váratlanul ért az akkori fenntartó által történő intézményvezetői 

megbízás, amely egy évre szólt. Azt követően pályáztam meg a Csanádi Iskola igazgatói állását, és 

sokáig azt gondoltam, hogy vezetői feladatokat csak egy ciklus erejéig vállalok. 

Miért pályázom ismét? Részben azért, mert a döntés meghozatalában sokat segített a külső 

megerősítés. Részben pedig azért, mert fontos nekem ez az iskola. Fontosak a tanulók, a kollégák, az 

iskolaépület, a Csanádi Iskola jelene és jövője, s visszagondolva az elmúlt öt év során elért 

változásokra, eredményekre, azt gondolom, érdemes ezért az iskoláért tovább dolgozni, küzdeni.  

Sokkal egyszerűbb lett volna a jogszabály által biztosított második ciklusra történő megbízás 

pályázat nélküli módozatával élnem. A döntés meghozatalában az időbeliség volt az egyetlen 

akadályoztató tényező, ezért döntöttem a pályáztatás vállalása mellett. 

Az elmúlt évek során segítőtársakra találtam vezetőtársaimban, kollégáim között, a sportszakmai élet 

munkatársaiban. Sokat dolgoztunk az iskola státuszának megszilárdítása érdekében, az iskola 

jövőképének alakításában. 

Bízom a további közös együttmunkálkodás erejében, s újabb megbízásom esetén hittel és további 

elkötelezettséggel végzem vezetői feladataimat a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és 

Középiskola eredményességének növelése érdekében. 
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2. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

 

Név:   Rabi Ferencné 

Születési név:  Perényi Szilvia Judit 

Lakcím:  1131 Budapest, Futár utca 8. 1/1. 

Telefon:  06 20 354 3968 

e-mail:   szilvia@csanadiiskola.hu 

 

TANULMÁNYOK 

2014 Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésre – blended továbbképzés 

 Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre – blended 

továbbképzés eredményeként mesterpedagógusi fokozat elérése 

2013 Pedagógus II. fokozat elérése 

2001-2003    Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

     Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1998-2001    Pedagógia szakos tanár 

     Pécsi Tudományegyetem 

1974-1980    Orosz-magyar szakos általános iskolai tanár 

     Ho Si Minh Tanárképző Főiskola 

1969-1973    Ságvári Endre Gimnázium orosz tagozat 

     Kazincbarcika 
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SZAKMAI TAPASZTALATOK 

2011-       Intézményvezető 

Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és 

Középiskola 

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7. 

2004-2011      Intézményvezető-helyettes 

       Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és 

Középiskola 

1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7. 

2003-2004      Osztályvezető 

       Nemzeti Felnőttképzési Intézet 

Budapest, Fehér utca 10. 

2000-2003      Igazgató 

Eötvös József Általános Iskola 

1131 Budapest, Futár utca 18. 

1996-2000      Általános igazgatóhelyettes 

       Eötvös József Általános Iskola 

       1131 Budapest, Futár utca 18. 

1989-1996      Általános iskolai tanár, munkaközösség-vezető 

       Eötvös József Általános Iskola 

       1131 Budapest, Futár utca 18. 

1973-1980      Általános iskolai tanár, munkaközösség-vezető 

       Sajószentpéter, 2. Sz. Általános Iskola 

1980-1989      Általános iskolai tanár, munkaközösség-vezető 

       Sajószentpéter, 3. Sz. Általános iskola 
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PUBLIKÁCIÓK 

2006-2007      Kerettantervírás 

2009       Tanulásmódszertani jegyzet 

2012       Kerettantervírás 

 

EGYÉB ISMERETEK 

Nyelvismeret:      Orosz, Társalgás szintű angol 

Számítógép-felhasználói készségek:   Microsoft Office, Excel, Powerpoint, Internet 

Jogosítvány:      B kategória 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK    
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2011-       Konferencia szervezése, előadói feladatok 

 

KITÜNTETÉS     Kerezsi Endre-díj   2014 

      SIOSZ emlékplakett  2017 
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3. SZAKMAI ÉLETÚT BEMUTATÁSA 

Első munkahelyem a sajószentpéteri 2. sz. Általános Iskola volt, ahol 90%-ban roma származású 

gyermekek tanultak. 

Magyar nyelvet és irodalmat tanítottam, s bár pályakezdő voltam, egy osztály vezetésével is 

megbíztak. A tanítási órák után roma tanítványaim számára torna szakkört és színjátszó kört 

vezettem. Az eredményes munka megvalósítása érdekében „C” kategóriás színjátszó-rendező 

végzettséget szereztem. 

A mindennapi nevelési-oktatási feladatokon túl, sokat foglalkoztam tanítványaim iskolán kívüli 

életének szervezésével. Fontosnak tartottam (és tartom ma is) a szülői ház és az iskola jó 

kapcsolatrendszerének építését, diákjaink iskolán kívüli életének ismeretét, segítését. 

Fiatal pedagógusként Mozgásfejlesztő-Színjátszó csapatommal bejártam a környező településeket; 

irodalmi műsorokat, ünnepi köszöntőket, táncos játékokat vittünk az ott lakó vidéki gyerekeknek. 

Szakmai életem egyik legmeghatározóbb és legszebb időszakát töltöttem abban az iskolában. 

Férjhez menetelem, majd első gyermekem születése után lakásunkhoz közelebbi iskolába kértem az 

áthelyezésemet, így közel tíz esztendőn át annak az iskolának lettem a pedagógusa, melynek nyolc 

éven keresztül diákja voltam, s ahol olyan kiemelkedő pedagógus egyéniségek tanítottak, akik 

hatására lettem én is tanár. 

A tanítás és az osztályfőnöki munka mellett megbíztak a humán munkaközösség vezetésével. 

Tanítványaim gyakran szerepeltek és értek el első helyezést járási és megyei szintű tanulmányi 

versenyeken. 1984-től folyamatosan vezetettem főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát. 

Bekapcsolódtam a Nógrád megyei Pedagógiai Intézet által szervezett magyar nyelv és irodalom 

kísérleti tanítási programjának kidolgozásába. Alternatív tantervünk az általános iskola felső 

tagozatára készült el, melyet több iskola átvett. 

Az iskolavezetésben a feladatom a pedagógiai munka koordinálása volt. Folyamatosan és 

rendszeresen képeztem magam. Két éves anyanyelvi komplex tanfolyamot végeztem. Sokat tettem 

tanítványaink személyiségének teljes körű fejlesztéséért. Sportnapokat, rendszeres testmozgást 

igénylő programokat szerveztem számukra, de nyelvészeti heteket is rendeztem, felolvasó irodalmi 

délutánokat tartottam, tanulmányi és sport vetélkedőkkel fejlesztettem tanítványaim tudását.  

Harmadik munkahelyem a Budapest XIII. kerületében lévő Eötvös József Általános Iskola volt, ahol 

kezdetben szaktanári, osztályfőnöki és diákönkormányzat-vezető feladatokat kaptam 
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1990-ben elvégeztem a NYIK (Nyelvi, irodalmi és Kommunikációs nevelés) és az ÉKP 

(Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program) tanításához szükséges tanfolyamokat, s 1992-től 

folyamatosan e program szerint tanítottam. 

1994-ben igazgatóm felkért a megüresedett általános igazgatóhelyettesi állás betöltésére, melyben 

egyhangúan támogatott a nevelőtestület és az Iskolaszék is. 

Általános és felső tagozatos igazgatóhelyettesként feladatom volt a szakmai, pedagógiai munka 

szervezése, irányítása, ellenőrzése, a felső tagozaton tanulók diákok munkájának koordinálása.  

Nagyon-nagy megtiszteltetésnek és megbecsülésnek érzem ma is, hogy 1996-ban a nevelőtestület 

titkos szavazással tanácsosi címet adományozott számomra. 

1996-ban elvégeztem a Fővárosi Pedagógiai Intézet által szervezett egy éves vezetőképző 

tanfolyamot. 

Igazgatóm távozása után 1999–től vettem át az intézmény vezetését. Munkánk eredményeként az 

intézmény jogosulttá vált a MINŐSÉGI NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY cím viselésére. 

Pályázat útján a Helsinkiben élő Magyar Mérnökök Társaságának támogatásával egyedülálló 

matematika labor kialakítását valósítottam meg, teljes körű digitális berendezéssel. 

2003-ben lehetőségem nyílt a felnőttképzésben kipróbálni magam, ám hamar kiderült számomra, 

hogy az iskola nélküli lét nem az én világom. Így az egyéves kitérő után szívesen fogadtam a hívó 

szót jelenlegi iskolámba, ahová igazgatóhelyettesnek kértek fel. Tanügy igazgatási 

igazgatóhelyettesként láttam el a feladatot, valamint általános igazgató-helyettesként, a sportoló 

fiatalok mindennapi munkájának szervezését végeztem. 

2006-ban a Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet által, közbeszerzési eljárás keretében meghirdetett és 

elnyert pályázati lehetőség keretében az én vezetésemmel készült a sportiskolák számára teljes 

körűen - az általános iskola első évfolyamától a gimnázium tizenkettedik évfolyamáig – a magyar 

nyelv és irodalom műveltségi terület sportiskolai kerettanterve. Emellett tanulásmódszertan 

kerettantervet írtam a felső tagozatba lépők számára, valamint a teljes közoktatási típusú sportiskolai 

kerettanterv anyanyelvi lektorálást láttam el. 

2011. április 15-től vezetem az intézményt hittel, szeretettel és a sportoló fiatalok iránt érzett szakmai 

elkötelezettséggel. Munkám sokrétű és nagy körültekintést, odafigyelést kíván. Jól működő szakmai 

kapcsolatot építettem ki és tartok fenn a Magyar Olimpiai Akadémiával, s mint olimpiai iskola részt 

veszünk a MOA által szervezett sportiskolai programokon, versenyeken. Jó szakmai kapcsolatot 

ápolunk a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai program csoportjával, az általam vezetett iskola, 
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vezető szerepet tölt be az ország sportiskoláinak szakmai segítésében, támogatásában. Kiemelten 

fontosnak tartom az egyesületekkel, szakmai vezetőkkel, edzőkkel, szülőkkel történő rendszeres 

kapcsolattartást, a sportoló fiatalok komplex nevelésének célja érdekében.  

2012-ben Az OFI felkérésre, a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai program vezetőjének 

támogatásával az én szakmai irányításommal készítettük el a köznevelési típusú sportiskolák számára 

a módosított kerettanterv sport specifikus tantárgyainak kerettantervét.  

2013-ban szakmai lektorként elláttam az általános iskolák 2. osztályos tanulói számára készült 

erkölcstan tankönyv szakmai lektorálását, valamint az első osztályos erkölcstan tanítói 

kézikönyvének szakmai lektorálását. 

A Sportiskolák Országos Szövetségének elnökségi tagjaként, illetve alelnökeként az ország 

sportiskoláinak sportszakmai, sportpedagógiai munkáját segítem.  

2013-ban pedagógus II. célfokozat eléréséhez készítettem el szakmai tevékenységet bemutató 

portfóliómat.  

2014-ben mesterpedagógusi fokozatot szereztem, s azóta az Oktatási Hivatal által történő 

kirendeléssel pedagógusminősítési, tanfelügyeleti feladatokat látok el. 

Az elmúlt években több alkalommal tartottam előadást szakmai konferenciákon sportszakmai 

kérdésekben. 

Vezetői ciklusom alatt munkámat elkötelezetten, az iskola szakmai presztízsének növelése, sportoló 

tanítványaink nevelése-oktatása során történő komplex fejlesztése érdekében végzem. 
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4. ISKOLATÖRTÉNET 

Iskolánk több mint egy évszázados története a főváros és Zugló, közelebbről Törökőr történetének 

fontos része.  

Az iskola 1897-ben kezdte meg működését egy bérházból átalakított épületben. A jelenlegi épületet 

1904-ben adták át. A tanulói létszám növekedése miatt a húszas években átalakításra és bővítésre 

került sor. A háború alatt erősen megrongálódott épületet újjáépítették. Az ötvenes években önálló 

fiú- és leányiskolaként működött, kezdetben elemi iskolai, majd általános iskolai oktatás folyt, 

gimnáziumi képzés 1988 óta van. 

A két intézet az 1959-60-as években egyesült. 1986-ban, az Állami Ifjúsági és Sporthivatal javaslata 

alapján született meg az elhatározás, hogy létre kell hozni egy speciális nevelési-oktatási intézményt, 

amelybe a KSI szakosztályaiban sportoló legtehetségesebb fiatalokat kell beiskolázni. Ez az 

elképzelés úttörő jellegű volt a hazai sport utánpótlás-nevelésben. 

Hamarosan megszületett a döntés is, mely szerint az országban elsőként létre kell hozni, és 

működtetni kell egy – a Központi Sportiskolára épülő speciális iskolát, ahol ténylegesen a sportban 

legtehetségesebb, a KSI-ben leigazolt sportolók nevelésével és oktatásával foglalkoznak. Mivel a 

KSI-ben 6-18 éves korú sportoló fiatalok felkészítése folyik, eleve olyan intézmény jöhetett 

számításba, amely, ezen feltételeknek megfelel, valamint az is feltétel volt, hogy a két intézmény 

telephelye közel legyen egymáshoz. Mivel a KSI székhelye Zuglóban volt (és van) az Őrnagy utcai 

iskolára esett a választás.  

Iskolánk 1987. szeptember elsejétől a Központi Sportiskola bázisiskolája lett. Az iskola korábbi 

hagyományos profilja megváltozott, felmenő rendszerben megszűntek a normál osztályok és sport 

orientáltságú tanulócsoportok léptek helyükbe.  

Iskolánk ünnepélyes keretek között, 1989-ben vette fel az iskola a hazai sportéletben és a nemzetközi 

olimpiai mozgalomban egyaránt elismert sportvezető, Dr. Csanádi Árpád nevét. A cél továbbra is az 

volt, hogy az oktatási folyamatot úgy kell megszervezni, hogy a sportban ígéretes tehetségű tanulók 

idejük nagy részét a sportnak szentelhessék, egyre jobb eredményt érjenek el, ugyanakkor iskolai 

feladatainknak is eleget tegyenek. Mindezt úgy, hogy kiegyensúlyozott gyermekek maradjanak. 

Az iskola úgy próbálta a feladatot megoldani, hogy kis létszámú tanulócsoportokat szervezett. Ez 

jelentette az épület belső struktúrájának megváltoztatását, a nagy termekből falazással kis 

osztálytermek építését.  

Az általános iskolai és gimnáziumi képzés mellett (8+4-es szerkezet) több, a sporthoz kapcsolódó 

szakmai képzések beindításával is színesítették a képzési formákat. 
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Az 1991/92-es tanévtől gyakorlati fakultáció keretében, záróvizsgával végződő segédedzői képzést 

indított el az iskola.  

Az 1993/94-es tanévtől, érettségire épülő szakközépiskolai kiegészítő képzés keretében a 13. 

évfolyamon zajlott az a képzés, melynek eredményes záróvizsgája esetén sportoktató, sportszervező 

és számítógép kezelő bizonyítványt kaphattak. Ez a képzési forma a 2002/2003-as tanévig működött, 

miközben a 2001/2002-es tanévtől az iskola és a KSI SE szétvált, az iskola tanulói között 

megjelentek más egyesületekben sportoló diákok is, de az iskolára vonatkozó eredeti sportszakmai 

célmeghatározás megmaradt.  

A 2003/2004-es tanévtől egy olyan új sportiskolai modell kidolgozása kezdődött meg, amely a 

képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, és a differenciált, egyénre szabott oktatást valósítja 

meg.  

A 2008/2009-es tanévvel bezárólag csak általános iskolai és gimnáziumi képzés folyik az iskolában, 

mely a 2004/2005-ös tanévtől kiegészült a nyelvi előkészítő évfolyam indításával.  

A 2006/2007-es tanévtől kísérleti jelleggel az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon bevezetésre 

került a közoktatási típusú sportiskolai kerettantervre épülő helyi tanterv, amely a 2007/2008-as 

tanévtől - az oktatási minisztérium által történt kihirdetés után – legitimmé vált. Ma már a teljes 

intézményben ezen tanterv alapján folyik az oktatás.  

A 2009/2010-es tanévben újra indítottuk az érettségire épülő szakképzést, melynek szakmai 

programja szintén része a pedagógiai programunknak. Két tanéven keresztül folytattunk sportedző 

szakképzést. Ebben a tanévben a kevés számú jelentkezés miatt nem indítottuk be, a jövő tanévben 

újra terveink között szerepel a szakképző évfolyam indítása. 

Új feladatot jelentett az intézmény keretin belül 2012-ben megalapított Pedagógiai Intézet, melynek 

fő feladata a sportiskolai kerettantervet választó iskolák szakmai, módszertani segítése volt. Sajnos a 

pedagógiai szolgáltatás átszervezése miatt ez a feladat kikerült tevékenységi rendszerünkből. 

Az iskola fenntartója a KSI SE-től való szétválása után gyakorta változott. A Zánka Kht. volt az 

intézmény fenntartója a 2011/2002-es tanévben, a 2003/2004-es tanévben pedig már a Nemzeti 

Utánpótlás-nevelési Intézet, 2004/2005-től 2011. július 31-ig pedig a Wesselényi Miklós Sport 

Közalapítvány. A közalapítvány megszűnése után az intézmény fenntartója 2011. augusztus elsejétől 

2013. január elsejéig Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzata volt. Azt követően a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, majd 2017. január elsejétől a fenntartói feladatokat a 

Közép - Pesti Tankerületi Központ látja el. 
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5. AZ ISKOLAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

Intézményünk 1989. május 25-én ünnepélyes keretek között Csanádi Árpád nevét vette fel. A 

Magyar Olimpiai Bizottság 1988-ban Olimpiai Érdemérmet adományozott iskolánknak az olimpiai 

eszme ápolásában kifejtett tevékenységért. 

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola évfolyamain a jövő sportnemzedéke 

tanul Iskolánk fő profiljának tekinti az általános műveltség és ismeretek megszerzése, valamint a 

felsőoktatásra való felkészítés mellett az élsportolók utánpótlás nevelését.  

Iskolánk országos beiskolázású, tanulóink között több országos és nemzetközi bajnok, olimpikon és 

olimpiai bajnok található. Az élsport, a tanulás és a nevelés hármas egységét kívánjuk megvalósítani 

oly módon, hogy a köznevelés formai és tartalmi normáit összhangba lehessen hozni a sportoló 

fiatalok életvitelével. Iskolánkban a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján készült helyi 

tanterv szerint szervezzük az oktatást, mely olyan tantárgyi specifikumokat tartalmaz, mint 

tanulásmódszertan, sport és szervezetei, edzéselmélet stb. 

 

Intézményünk alaptevékenysége 

Alapfokú oktatás, általános iskola 1-8. évfolyam  

Általános középfokú oktatás, gimnázium 9-12/. évfolyam 

 

Osztályok száma általában 

Az alsó és a felső tagozaton évfolyamonként 1-1 osztály 

A 4 évfolyamos gimnáziumi tagozaton évfolyamonként 3-3 osztály 

 

Intézményünk feladatrendszere 

A kiemelkedően sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó oktatás 

A sportoló, hátrányos helyzetű tanulók intézményi integrációja 

A sportban kiemelkedő képességeket mutató sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása (pl. 

mozgáskorlátozott, siket, nagyothalló illetve dyslexia, dysgrafia, dyscalkulia) 
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Kapcsolataink 

Együttműködési megállapodásunk van többek között az alább felsorolt egyesületekkel, 

szakosztályokkal: 

 Angyalföldi Sportiskola kézilabda szakosztály 

 BVSC - Zugló 

 Központi Sport- és Ifjúsági Sport Egyesület (KSI SE) 

 Mr. Tus Birkózó Iskola 

 PLER Kézilabda Club 

 Vasas Akadémia labdarúgó szakosztály. 

 

Programjainkkal, ünnepeinkkel, hagyományinkkal azt szeretnénk elérni, hogy tanítványink érezzék; 

az iskolának, melynek tagjai, jelene mellett, múltja és jövője is van. A jövő építése a jelenben csak a 

múlt ismeretében lehetséges. 

Kiemelt feladatunk az olimpiai eszme ápolása. Munkánk során az olimpiai eszmeiséget úgy őrizzük 

és szolgáljuk, hogy tantermeinket egy-egy olimpiai bajnokról neveztük el. Hisszük, hogy a 

bajnoksportolók életükkel, munkájukkal példaképül állnak tanulóink előtt, és hasonló tettre, 

cselekedetre serkenti őket teremnévadójuk. Életüket, munkásságukat osztályfőnöki órákon, sport-

foglalkozásokon ismerhetik meg. A hagyományok sorában rangos helyet foglal el a tiszteletbeli 

olimpiai bajnok osztályfőnök választása. Az elmúlt idők nagyjai mellett a jövőben olyan bajnok 

sportolókat keresünk meg, és kérünk fel erre a fontos megbízatásra, akik életkorban közelebb állnak 

tanítványaink generációjához, mert így közelebbi és szorosabb kapcsolat alakítható ki az osztály és a 

tiszteletbeli osztályfőnök között, akinek szerepe, feladata saját példáján keresztül értéket, mintát 

közvetíteni sportolóink számára. 

Az egyik legrangosabb hagyományunk a Csanádi – nap, melyen kerül kiosztásra a Csanádi-díj, 

illetve a korábbi években alapított díjak, melyeket a legjobb sport, és tanulmányi eredményeket elért 

tanítványaink kapnak.  

Összetartozásunkat külsőségekben is jelezzük, erre szolgál a Csanádi nyakkendő, illetve sál, 

melyeket iskolába lépéskor kapnak meg tanítványaink. E szimbólumainkat ünnepélyes keretek között 

kapják meg diákjaink. 
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Sikeresnek mondható a már hagyománynak tekinthető Csanádi-fórum, ahol szülők sportvezetők 

edzők, pedagógusok találkoznak, és beszélgetés formájában cserélnek gondolatot problémákról, 

sikerekről, eredményekről, kudarcokról, és keresik a közös megoldást. 

Intézményünk hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a partneri kapcsolaton alapuló 

együttműködés a szülőkkel, fenntartóval, társszervekkel, szervezetekkel, a sportirányítással. 

A szülői ház és az iskola kapcsolata akkor nevezhető jónak, ha együtt gondolkodnak, ha közös célok 

elérése érdekében együttműködő kapcsolat kialakítására törekednek. Igyekszünk megteremteni a 

lehetőségét annak, hogy a szülők minél többet tudjanak iskolánk életéről. A kapcsolattartás formái a 

szülői értekezletek, fogadóórák, fórumok, ünnepélyek. Az iskola honlapján folyamatosan olvashatók 

a legfrissebb hírek, információk. 

Továbbra is ápoljuk és bővíteni kívánjuk a nagy egyesületekkel történő együttműködést. Írásban 

rögzített együttműködési megállapodás alapján segítjük egymás munkáját. 

Nagy büszkeséggel töltenek el egykori tanítványaink a XXX. olimpiai játékokon elért eredményei, 

melyekkel dicsőséget szereztek hazájuknak, egyesületüknek és iskolájuknak. Berki Krisztián 

aranyérmes tornász, Szabó Gabriella és Kozák Danuta. olimpiai bajnok kajakozók, Lőrincz Tamás 

ezüstérmes és Módos Péter bronzérmes birkózók, az ötödik helyezést elért vízilabda csapat tagja; 

Szívós Márton, és a 12. helyezést elért Kasza Róbert öttusázó is iskolánk diákja volt. A 2016-os Riói 

Olimpián Kozák Danuta és Szabó Gabriella ismét olimpiai bajnok lett. Lőrincz Viktor birkózó ötödik 

helyezést ért el. Olimpikonjaink még Érdi Mária vitorlázó, Lőrincz Tamás birkózó, Tóth Krisztián 

judo, Németh Zsanett birkózó, Kormos Villő műugró, Bacskai Balázs ökölvívó 

Korábban iskolánk tanulói voltak – a teljesség igénye nélkül – Erdei Zsolt, Székely Bulcsú, Vári 

Attila, Paksy Tímea, Bacskai Balázs, Vermes Krisztián, Mandula Petra. 
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6. VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÖT ÉVRE 

Az elmúlt években sok változás történt iskolánk életében.  

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012.évi CLXXXVIII. törvény 4.§-a alapján iskolánk 2013. január elsejétől a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KLIK) történő beolvadással állami fenntartásúvá vált. 

Az intézményvezetők munkáltatója 2013. január elsejétől a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 61.§, és a KLIK-ről szóló 202/2012. (VII.27).) kormányrendelet 6. §-a alapján a 

KLIK, a munkáltatói jogkör gyakorlója pedig a KLIK elnöke (átruházott jogkör a tankerületi 

igazgatóknak) 

Elindult a pedagógus életpályamodell, és a hozzá tartozó minősítés, tanfelügyelet, önértékelés. 

2017. január elsejétől Klebelsberg Központ elnevezésre változott az állami köznevelési közfeladat 

ellátásában fenntartóként résztvevő szerv.  

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 

Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Kormányrendelet 15. § (2) bekezdése alapján a 

köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) jogutódjai a tankerületi központok lettek. A 

tankerületi igazgató munkáltatói jogköröket gyakorol a köznevelési intézmények vezetői felett. 

Az előző pályázatomban azt tűztem ki célul, hogy iskolánkat a minőség felé vezető útra szeretném 

állítani. Az elmúlt öt év munkájának eredményei azt igazolják, hogy jó irányba mozdultunk el, és 

továbbra is ezen a megkezdett úton kell haladnunk. Alapfeladatunk nem változott, így a bevált és 

megvalósított tevékenységeket a jövőben is folytatni szeretném 

Iskolaszerkezet 

Nagy örömre szolgált, hogy sikerült azt a fenntartói döntést megfordítani, amely az általános iskolai 

tagozat megszüntetésére irányult. A fenntartó által megbízott szakértő az iskola sportszakmai 

életének átvilágítása és elemzése során megállapította, hogy az utánpótlás nevelés meghatározó 

életkori csoportja a 6-10 éves korosztály, és szükség van az alsó tagozat működtetésére. 

Az iskola 8+4 szerkezetű maradt és a jövőt is ebben a szerkezeti formában tervezzük. Ez a képzési 

forma teljes egészében lefedi a sportoló diákok köznevelésben való részvételét. 
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Személyi feltételek 

Vezetői munkámat két igazgatóhelyettes kolléga segíti, funkcionális feladatmegosztást alkalmazunk. 

Közös munkánkra az együttműködés, szakmaiság, azonos értékrend vállalása jellemző. 

Pedagógusok 

Negyvenkét pedagógus végzi a nevelő-oktató munkát intézményünkben. Jelenleg négyen vannak 

tartósan távol. A nemek aránya – bár több férfi kollégát is alkalmaztam az elmúlt években – még 

mindig jelentősen a nők javára billen. 

Kollégáim többségében gyermekszerető, a sportolói életvitelt ismerő és ahhoz alkalmazkodni tudó, 

szakmai elhivatottsággal bíró pedagógusok. A korábbi években nem volt jellemző a jelentős mértékű 

fluktuáció, az elmúlt két évben egzisztenciális és családi okok miatt a korábban Budapesten 

elhelyezkedett kollégák közül hárman is vidéki családjukhoz költöztek vissza.  

Nagyon nehéz a tartósan távol lévő kollégák helyettesítése, határozott idejű munkát nem szívesen 

vállalnak a tanárok. Úgy tűnik, szinte jelenséggé váló folyamatról van szó hiányszakok 

megjelenésével, melyek természetesen nehezítik a szakmaiság megvalósulását.  

A nevelőtestület munkáját iskolapszichológus segíti. Sportoló tanítványaink számára fontos a 

sikerek, kudarcok, győzelmek, vereségek szakemberrel történő feldolgozása. 

Az iskolában lehetőség van arra, hogy tanulásban akadályozott tanítványaink számára 

gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus segítse fejlesztésüket. Tapasztalataink szerint egyre nagyobb 

az igény a fejlesztő munkára, folyamatosan növekszik a szakértői határozattal bíró tanulók száma, 

akiknek biztosítanunk kell a fejlődésükhöz szükséges egyéni megsegítést.  

Évfolyamok, osztályok, létszámok 

Az alsó tagozaton, évfolyami szinten egy-egy osztály működtettünk, kevés a férőhely, az 

osztálytermek befogadóképessége meghatározza az osztálylétszámot.  

A felső tagozaton működő évfolyamonkénti egy-egy osztály az utánpótlás-nevelés egyik fontos 

bázisa. 

A korábbi években a gimnáziumi tagozaton két hagyományos és egy nyelvi előkészítő osztályt is 

indítottunk, az utóbbira azonban az elmúlt években egyre kevesebben jelentkeztek, így most már 

kikerült a képzési rendszerünkből. Mindhárom osztály a köznevelési típusú sportiskola kerettanterv 

alapján készült helyi tanterv alapján dolgozik. Érdemes elgondolkozni azon, milyen fejlesztéssel 
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valósulhat meg az alapfeladatok ellátása mellett, egyéb specifikum beemelése.(Szabadon tervezhető 

órakeret terhére)  

Osztálylétszámok alakulása 

Tanév Általános 

Iskola 
Gimnázium Összesen 

2012/2013 111 fő 258 fő 369 fő 

2013/2014 114 fő 243 fő 357 fő 

2014/2015 112 fő 225 fő 337 fő 

2015/2016 134 fő 218 fő 352 fő 

2016/2017 141 fő 221 fő 362 fő 

 

Tanulásszervezés 

A mindennapok szervezésében figyelembe vesszük diákjaink egyesületi elfoglaltságukat, és a tanítási 

időkeretet ennek függvényében állapítjuk meg. Miután tanítványaik közül sokan hajnali vagy reggeli 

edzésen vesznek részt, a tanítási órák kezdetét az edzésekhez igazítjuk. Ezért hétfőn és pénteken 

reggel nyolc órakor kezdődik a tanítás, a hét többi napján pedig 9.50-kor.  

A korábbi években ezt a gyakorlatot folytattuk mind az általános iskolai, mind a gimnáziumi 

tagozaton. Tapasztalataink azonban azt mutatták, hogy általános iskolai korosztályos sportolók 

reggeli edzésen nem vesznek részt, ezért módosítottunk a korábbi gyakorlaton, és csak a gimnáziumi 

évfolyamok tanulóinak van csúsztatott tanórai kezdés.  

Az általános iskolai alsó tagozatos tanulók valamennyien részt vesznek a délutáni napközis 

foglalkozásokon, mindaddig, amíg az edzésük nem kezdődik. A napközis foglalkozásokat úgy 

szervezzük, hogy a tanulók az összes házi feladatukat el tudják készíteni, mert tudjuk, az edzések 

után se idejük, se energiájuk nem marad tanulásra 

A felső tagozatos tanítványaink számára igény szerint tanítás után, de még az edzés előtt tanulószobát 

biztosítunk. A foglalkozásokon tanári felügyelet és segítség mellet készíthetik el házi feladatukat, 

illetve készülhetnek a következő napi feladatok teljesítésére, hiszen este fáradtan hazaérkezve már 

kevésbé tudnak a tanulással foglalkozni. 
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Egyéb programok szervezésénél is figyelembe vesszük, hogy a tanítványaink tanítási időben és a 

napköziben olyan élményekhez jussanak, amelyek a sportbeli elfoglaltságuk miatt kimaradnának az 

életükből. 

 

Eredménynek könyvelhető el, hogy ettől a tanévtől kezdve egy új státusznak köszönhetően az 5-6. 

évfolyam tanulóinak is tudunk napközis foglalkozást biztosítani. Régi igényt sikerült ezzel a 

megoldással kielégíteni. A jövőben mindenképpen szükségünk van még egy napközis státuszra, 

ugyanis az alsó tagozaton a négy évfolyamnak három napközis csoportot tudunk működtetni, így egy 

osztály tanulóit meg kellett bontani.   

A tanulásban akadályozott vagy tanulási nehézséggel küzdő tanítványink szakemberek segítségét 

igénybe véve fejleszthetik képességeiket és tudásukat. 

Szabadidős programként angol nyelv tanulását kínáltuk a kicsinyeknek, és valamennyien éltek a 

játékos nyelvtanulás lehetőségével, így természetesen továbbra is folytatjuk ezt a tevékenységet.  

Új lehetőségként a képességfejlesztést segítő, szolgáló sakkoktatás bevezetését tervezem, igény van 

rá, tehát megoldásra vár ez a feladat. A tanterv esetleges módosulása közelebb visz ennek a 

kérdésnek a megoldásához 

A mindennapok szervezésében számunkra az is fontos feladat, hogy tanítványinkat juttassuk olyan 

élményekhez, melyeket a hasonló kortárscsoport tagjai is megkapnak. (Kirándulás, erdei iskola, stb.) 

osztályprogram egyéni kérés esetén is) 

Sportágválasztás 

Pedagógiai programunk szerint az alsó tagozaton még nem elvárás valamely a sportágválasztás, de 

munkabeosztásunkkal alkalmazkodunk a sportoló gyerekek időbeosztásához.  

Az alsó tagozatosok sport képzését már 4 éve a legnagyobb hangsúllyal a szivacskézilabdázásra 

építjük. Ezzel szeretnénk megalapozni a további évfolyamosok számára a kézilabdás képzésünket. 

A helyben működő kézilabda szakosztály egyre jobb eredményeket ér el, ami nagy vonzerő a szülők 

számára, és iskolánk hírnevét is erősíti. Szoros a kapcsolat a csapat tagjai, a szülők, az alsós tanítók 

és az edző (kollégánk) között, és ez az egység a csapat eredményeiben is megmutatkozik 
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A mindennapos testnevelés mellett már ettől az időszaktól kezdődően lehetőséget biztosítottunk a 

versenyeztetésre a Diákolimpia keretein belül, az iskola „Szivacs” kézilabdacsapat bajnokságain, 

saját szervezésű versenyeiken, kupákon, illetve a kerület által szervezett egyéb sport versenyeken. 

A felső tagozat kezdő évfolyamától minden tanulónk valamely sportegyesületben végez sport 

tevékenységet. Ez kötelező. A kilencedik évfolyamra történő felvétel esetén is hasonló az elvárás: 

iskolánkban csak egyesületi ajánlással rendelkező fiatal kezdheti meg tanulmányait  

Szakmai munkacsoportok 

Intézményünkben hat szakmai munkacsoport, vagy más néven munkaközösség működik. Az iskola 

szakmai életének legkisebb egysége, melyekben szervezett módon végzett munka folyik. Tevékenyen 

részt vesznek az iskolai éves programok megvalósításában. Munkájukat a tanév elején elkészített és 

elfogadott munkaterv alapján végzik. A munkatervek havi bontásban tartalmazzák a megvalósítandó 

feladatokat. Változó ütemezéssel beszélik meg és értékelik a munkát. Nagyon számítok a 

munkacsoportok vezetőinek szakmai együttműködésére és a munkafolyamatok önálló irányítására. 

Beiskolázás 

Az osztályok létszámát a tantermek befogadó képessége határozza meg. A korábbi évekből 

megmaradt tantermi kettéválasztások eredménye, hogy a korábbi közvetlen az állami sportirányítás 

alá tartozó fenntartói működtetés után a tantermek fizikális állagának visszarendeztetése nem történt 

meg, így a jogszabályi létszámokat nem tudjuk tartani. Ezért az osztálylétszámok elég nagy 

ingadozást mutatnak. Az alsó tagozaton alacsony létszámú befogadást biztosító tantermekben folyik 

a nevelés-oktatás, sportorientációs tevékenységek segítik sportágak megismerését és kiválasztását. A 

felső tagozaton már intenzívebb az oldalági beiskolázás, ezért az osztálylétszámok emiatt is nagyon 

változó képet mutatnak. Diákjaink ezeken az évfolyamokon elvárásként már valamely egyesületben 

leigazolt sportolóként végzik tanulmányikat. 

A 9. évfolyamra történő beiskolázást során a központi felvételi írásbeli vizsgán túl 

sportegészségügyi, sportpszichológiai, sportági mérés is kiegészíti. A gimnáziumba jelentkezők 

száma viszonylag magas, ellentételként azonban mégis megnehezíti az optimális beiskolázást a 

gyengébb tanulmányi eredménnyel jelentkező diákok nagy száma. Tapasztalataink azt mutatták, 

hogy az egyébként komoly leterheltséggel járó sport tevékenység mellett a különleges egyéni 

bánásmód biztosítása mellett sem vették igazán sikeresen az akadályokat a gyenge tanulmányi 

eredménnyel hozzánk érkező tanulók. Ezért az elmúlt években jelentős módosítást hajtottunk végre a 

beiskolázási folyamat során. Meghatároztuk a beiskolázáshoz szükséges minimális tanulmányi 
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eredményt, egyesületi ajánlást kérünk, illetve meghatározó a sportiskolai rendszerbe történő 

felvételhez szükséges fizikai alkalmasság. Az új rendszer működtetése óta észrevehetően javult az 

iskola megítélése. 

Sporteredmények 

A következő néhány oldalon 2012-től kezdődően mutatom be sporteredményeinket. 

2012 

1-8. helyezés 

Megnevezés Általános Iskola Gimnázium 

Magyar Bajnokság 22 fő 117 fő 

Diákolimpia 1 fő 6 fő 

Európa Bajnokság 1 fő 16 fő 

Világbajnokság 1 fő 14 fő 

   

2013 

1-8. helyezés 

Megnevezés Általános Iskola Gimnázium 

Magyar Bajnokság 14 fő 117 fő 

Diákolimpia 8 fő 5 fő 

Európa Bajnokság - 14 fő 

Világbajnokság 2 fő 15 fő 
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2014 

1-8. helyezés 

Megnevezés Általános Iskola Gimnázium 

Magyar Bajnokság 19 fő 130 fő 

Diákolimpia 1 fő 12 fő 

Európa Bajnokság - 11 fő 

Világbajnokság - 13 fő 

 

2015 

1-8. helyezés 

Megnevezés Általános Iskola Gimnázium 

Magyar Bajnokság 14 fő 96 fő 

Diákolimpia 10 fő 1 fő 

Európa Bajnokság 2 fő 9 fő 

Világbajnokság 1 fő 27 fő 

 

2016 

1-8. helyezés 

Megnevezés Általános Iskola Gimnázium 

Magyar Bajnokság 24 fő 108 fő 

Diákolimpia 7 fő 7 fő  

Európa Bajnokság 1 fő 7 fő 

Világbajnokság 6 fő 16 fő 
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Héraklész 

év létszám 

2012 86 fő 

2013 52 fő 

2014 21 fő 

2015 25 fő 

2016 24 fő 

 

 

 

Olimpikonjaink 

2012 - 2016 

2012. London        2016. Rio de Janeiro 

I. Berki Krisztián torna     I. Kozák Danuta kajak 

 Kozák Danuta kajak         Szabó Gabriella kajak 

 Szabó Gabriella kajak     V. Lőrincz Viktor birkózás 

II. Lőrincz Tamás birkózás         Érdi Mária  vitorlázás 

III. Módos Péter birkózás         Lőrincz Tamás birkózás 

 Szívós Márton vízilabda         Tóth Krisztián judo 

 Kasza Róbert öttusa           Németh Zsanett birkózás 

 Kormos Villő műugrás          Kormos Villő műugrás 

 

2016. Téli Olimpia 

     I. Liu Shaolin Sándor gyorskorcsolya 
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Korábbi Olimpikonjaink: 

 

    Vári Attila   vízilabda 

    Székely Bulcsú  vízilabda 

    Mártz Tamás   vízilabda 

    Varga Gabriella  vívás 

    Krausz Nikolett   torna 

    Szakra Krisztina  torna 

    Mandula Petra   tenisz 

 

 

A Sportiskolák Országos Szövetsége minden évben rangsorolja a sportiskolákat 

az elért eredmények alapján  

 

Év Általános Iskola Gimnázium 

2011 3. helyezés 3. helyezés 

2012 3. helyezés 2. helyezés 

2013 3. helyezés 1. helyezés 

2014 4. helyezés 3. helyezés 

2015 4. helyezés 2. helyezés 

2016 3. helyezés 3. helyezés 
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Kompetenciamérés eredményei 

A sporteredmények mellett fontos a tanulmányi munkában jelentkező eredményesség is. A 

kompetencia mérés eredményei olvasható az elmúlt öt év tükrében: 

A hatodik évfolyam eredményei 

Tanév/Mérési 

terület 

6. évfolyam 

Szövegértés Matematika 

 
Országos 

átlag 

Budapesti 

átlag 
Iskolai 

átlag 

Országos 

átlag 

Budapesti 

átlag 
Iskolai 

átlag 

2011/2012. 1472 1536 1354 1489 1549 1380 

2012/2013. 1497 1566 1448 1489 1548 1436 

2013/2014. 1481 1537 1396 1491 1535 1513 

2014/2015. 1488 1547 1420 1497 1546 1488 

2015/2016. 1494 1565 1414 1488 1544 1391 

A nyolcadik évfolyam eredményei 

Tanév 8. évfolyam 

Kompetencia Szövegértés Matematika 

 
Országos 

átlag 

Budapesti 

átlag 
Iskolai 

átlag 

Országos 

átlag 

Budapesti 

átlag 
Iskolai 

átlag 

2011/2012. 1567 1622 1534 1612 1658 1581 

2012/2013. 1555 1603 1472 1620 1669 1538 

2013/2014. 1557 1596 1484 1617 1649 1487 

2014/2015. 1567 1611 1556 1618 1662 1636 

2015/2016. 1568 1616 1592 1597 1638 1705 

A tízedik évfolyam eredményei 

Tanév 10. évfolyam 

Kompetencia Szövegértés Matematika 

 
Országos 

átlag 

4 évf. 

gimnáziumi 

átlag 

Iskolai 

átlag 

Országos 

átlag 

4 évf. 

gimnáziumi 

átlag 

Iskolai 

átlag 

2011/2012. 1603 1706 1604 1632 1727 1636 

2012/2013. 1620 1725 1593 1640 1735 1649 

2013/2014. 1597 1705 1619 1631 1723 1640 

2014/2015. 1601 1708 1609 1645 1738 1668 

2015/2016. 1610 1716 1614 1641 1733 1651 
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A 2016-os mérés eredménye a korábbi öt év átlagos eredményeinek tükrében 

Matematika 

6. osztály 

 

Eszerint a 2014-es évhez képest szignifikánsan gyengébben teljesítettek a tanulók, azonban a többi 

évhez képest nincs jelentős változás. 
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8. évfolyam 

 

A fenti táblázat szerint a korábbi évek adataival összehasonlítva két év eredményeihez képest 

szignifikáns javulást értek el nyolcadikosaink, másik két évhez képest nincs jelentős eltérés. 
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10. évfolyam 

 

A korábbi évekkel való összehasonlítás teljes mértékben változatlanságról árulkodik. 
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Szövegértés 

6. osztály 

 

A korábbi évek átlageredményeivel összehasonlítva szignifikáns eltérés nem látható. 
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8. osztály 

 

A korábbi évekhez viszonyítva 2013-hoz és 2014-hez képest szignifikáns javulást, egyébként azonos 

eredményeket mutat az elemzés. 
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10. évfolyam 

 

A korábbi évek eredményeihez hasonlítva a 10. évfolyam szövegértési kompetenciái is 

változatlannak mondhatók. 
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Nevelő-oktató munkát segítők, technikai dolgozók 

Munkánkat segítik az ún. NOK-sos dolgozók (nevelő-oktató munkát segítő), illetve a technikai 

feladatokat ellátó dolgozók. 

Beszerzések alakulása 

Gazdasági önállóságunk utolsó évében még sikerült két informatikai terem teljes felújítása és 

felszerelése. Új bútorzatot és új gépparkot vehettek birtokukba tanulóink 2012-ben.  

Az épületre vonatkozóan csak kisebb karbantartási munkálatok történtek, bízunk abban, hogy az új 

állami fenntartás a fennálló és ismert problémákra talál megoldást. 

Az elmúlt esztendők egyéb beszerzései: 

105-ös tanterem:  14 db tanulói asztal+szék 

206-os tanterem:  6 db tanulói asztal+szék 

205-ös tanterem:  12 db tanulói asztal+szék 

2. kcs. asztal  10 db 

2. kcs. szék  20 db 

Tv vásárlása:  7-es tanterem 

Dell laptop 

Epson szkennelő 

mikrohullámú sütő 

projektor 

mosógép 

porszívó 

hűtőszekrény 

iskola tábla  8 db 

5 kcs. asztal  26 db 

5 kcs. szék  52 db 

magasnyomású mosó 

Bosch fúrógép 

Philips CD-s rádiómagnó  3 db 

CD-s rádió Sencor  2 db 

tömlőkocsi 

lomb szívó-fújó 
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Karbantartás, felújítás 

alsó tornaterem  / festés, sportpadló, ablakjavítás/ ; 

tanári szoba  / festés/ tanári és tikárság közötti terület festése- padló csere, titkárság - festése, igazgató 

helyettesi irodafestése 

igazgatói irodafestése- parketta lakkozása, pénztár – ajtó kinyitása, rács levétele 

ebédlő, konyha festése II. emelet rövid folyosó festése + ffi WC festése 

II. emeleti ablakoknál üvegezés / 22 db / 

udvaron lévő színpad + mögötte lévő fal felújítása és a balesetveszély elhárítása 

csatorna tisztítás; részleges csatorna javítás 

konyha előtti előtető részleges javítása 

kisebb javítások pl. leesett csempék pótlása 

tetőn elvégzett kisebb javítások-  cserepek pótlása, kémény melletti szigetelés helyreállítása, 

helyenként a faszerkezet cseréje, pótlása 

főbejáratnál kétoldalt a lépcsőn korlát kiépítése a balesetveszély megelőzése érdekében. 

vizesblokk – fiú WC válaszfal csere- első és második emelet 

az alsó tornateremben a zuhanyfal pótlása policarbonát lappal 

2015. 06. 29.-én ÁNTSZ ellenőrzés történt szülői feljelentés miatt. 

Ennek eredményeként a következő felújításokat hajtotta végre a ZVK. ZRT.: 

Fsz. 9-es tanterem padló burkolatának cseréje - laminált padló lerakása 

alsós folyosón lévő fiú- lány WC járólapjának a cseréje, 

faljavítások ( lukak eltüntetése) ill. vakolat hullás megszüntetése az intézmény területén: 

fizika előadó, 

kémia előadó, 

105-ös terem, 

folyosói  szakaszok. 

A ZVK. Zrt. folyamatosan végzett kisebb javításokat, pl, leesett csempék pótlása, WC-k javítása, 

dugulás elhárítás, konvektorok javítása, kisebb betonozások, ablaküvegezések. 

A Polifarbe cég jóvoltából ki lett festve a tornaterem és az alsó tornaszoba is. 

2015. nyarán borzalmas vihar söpört végig egész Budapesten, sajnos az iskola tetőszerkezetében 

komoly károkat okozott, javításra szorultak: 

a kúpcserepek ( pótlás- csere), 



35 
 

 a bádoglemez cseréje 

-a macskalépcsőt szintén lebontotta ( pótlás – csere). 

Szintén 2015. nyarán sikerült a padlást letakaríttatni közel 15 év után, több, mint 100 zsák 

galambürüléket és tetemet gyűjtöttek össze 

2016. augusztusban tanévkezdés előtt a ZIK és a ZVK ZRT. közös erővel kifestette a következő 

termeket: 208, 209, 102, felső tornatermi öltöző 

101, 205, félemelet 3. 100.terem 

Az elmúlt őszi szünetben a ZIK a következő felújításokat végezte el: 

parketta csiszolás a következő termekben:  

fizikai előadó, kémiai előadó; 104. terem, 105. terem, könyvtár 

PVC csere a következő tantermekben: 206; 201; 202; 102; 103 

Egyedül a könyvtárban volt a fal festése és a lábazat mázolása is. 

Minden évben sikerült megszervezni, hogy évente egyszer az intézményben található szőnyegek 

legyenek kitisztíttatva és a felső ablakok külsős cég által le legyenek takarítva 

 

Az elmúlt öt év munkájának összegzése 

Az emberek életük alakulásának jelentős fordulópontján összegzést, számvetést készítenek. Úgy 

gondolom, ez a szakmai életünkre is igaz. Készítettem egy számvetést, melyek azok az eredmények, 

amelyek pozitív változást hoztak iskolánk életében, s amely elért eredményekre alapozva, azokat 

folytatva, beépítve mindennapi életünkbe, növelhetjük iskolánk presztízsét. 

● Jelentős módosítást hajtottunk végre a tanuló felvétel tartalmi rendszerében. 

● Kialakítottuk az iskolai ünnepélyeken történő kulturált megjelenési formát. 

● A sajátos osztálylétszámok ellenére sikerült jónéhány esetben csoportbontással segíteni sportoló 

fiataljaink tanulmányi tevékenységét. 

● Az EMMI és a MOB támogatásával több mint 30 millió forintos beruházással iskolai sportudvart 

létesítettünk, kondicionáló parkot hoztunk létre. 

● Olimpiai tornatermeket avattunk egykori tanítványaink - Kozák Danuta és Lőrincz Tamás nevének 

fémjelzésével. 
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● Hosszas munkafolyamat után a napokban kerül bejegyzésre iskolánk új alapítványa: A tanulásért és 

a sportért iskolai alapítvány néven. 

● Sportszakmai konferenciákat szerveztünk az ország sportiskolái és nevelőtestületünk számára. 

● Játékos angol nyelvoktatást vezettünk be a kicsinyek számára. 

● A MOB támogatásával jelentős mértékben fejlesztettük a sportszakmai infrastruktúrát. 

● Érettségizett tanulóink számára helyben biztosítjuk a középfokú képesítést adó OKJ-s képzést 

sportedző szakon. 

● Részt vettünk a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv módosításának munkálataiban. 

● Újabb olimpiai bajnokról elnevezett tantermet avattunk. 

● Hárman mesterpedagógusi minősítést szereztek, három eredményes pedagógusminősítés történt. 

● Elkezdtük a felkészülést a tanfelügyeletre és az önellenőrzésre. 

● Nagy hangsúlyt fektetünk élsportolóink egyéni felkészítésére. 

● Zökkenőmentes fenntartóváltozások zajlottak. 

●Karbantartási munkálatok, tantermi festések, mosdó-és aljzatjavítások történtek. 

● Részlegesen felújult a tanári szoba. 

● Áttértünk az e-napló használatára. 
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7. VEZETŐI HITVALLÁS 

A vezetéssel kapcsolatos hitvallásom nem változott a korábbi években megfogalmazottakhoz képest. 

Ma is azt gondolom és vallom, hogy a vezetés mások munkájának tervezett, szervezett, közös célok 

elérése érdekében végzett tevékenység. Jellemzője, hogy a vezető a maga munkájával egyéni 

tevékenységek összhangját, együttműködését teremti meg.  

Az iskola pedagógiai intézmény, ahol speciális tevékenységrendszer folyik, melyhez pedagógiai 

ismeretekre van szükség. Egy iskola igazán akkor sikeres, ha diákjait a konstruktív életvezetésre 

készíti fel, akik kikerülve az iskola fali közül kikerülve képesek boldog emberként megtalálni 

helyüket a világban. 

Számomra a vezetői munkában az egyik fő hangsúly a szakmaiság jelenlétére, pontos szaktudásra, a 

másik az emberi tényezőkre esik. Vallom, hogy igazi vezető csak az lehet, aki a szakmai ismeretek 

teljes birtokában van, és emberileg alkalmas a vezetésre, mert képes másokat megérteni, másokkal 

emberi kapcsolatokat teremteni, és amellett szilárd jellemmel és erkölcsiséggel rendelkezik. 

Azt gondolom, hogy a vezető céljai csak a vezetettek közreműködésével valósulhatnak meg, mely 

harmonikus, kiegyensúlyozott munkakapcsolat során érhető el.  

Minden vezetői elképzelés, program csak akkor életképes, ha valós alapokra épít, a korábbi 

periódusok értékeit megőrzi, és azt továbbfejlesztve úgy hasznosítja, hogy az mindenkor az iskola jó 

hírét szolgálja. 

Mindezekért az egyik legfontosabb értéknek tekintem a cselekedetek példaértékűségét. A hitelesség 

egyik alapköve az, ha a mindennapi munka során csak azt és úgy várom el, amit én is betartok. 

Eddigi munkám során megtapasztalhattam a közösen végzett munka sikerét, erejét további lendületre 

ösztönző pozitív hatását. 

A jó iskolai munkalégkör megteremtéséhez szükséges számomra legfontosabb vezetői tulajdonságok 

a kiszámíthatóság, a következetesség, tudatosság, határozottság, szakmai tudás, empátia. Vallom, 

hogy az őszinte odafigyelés, a segíteni akarás, a partneri kapcsolat léte, alapja és záloga a sikeres és 

hatékony együttműködésnek. 

Feladatomnak tekintem az eddig elért eredmények, sikerek, hagyományok megőrzését, továbbvitelét 

és továbbfejlesztését. 

Célom, hogy a közösen vállalt feladatok célok érdekében nyitott, kommunikációs 

munkakapcsolatban, sportoló tanítványaink érdekeit szem előtt tartva szilárd értékrend alapján 

irányítsam és vezessem az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát.  
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8. VEZETŐI PROGRAM 

Alapelvek, célok, feladatok 

Iskolánk a sportoló, élsportoló fiatalok nevelését-oktatást vállalta fel. Ezért ma is érvényes a 

Pedagógiai programunkban megfogalmazott alapelv, miszerint minél több diák számára lehetővé kell 

tenni az élsportolói életvitel mellet az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést, a testi-lelki és 

szociális kibontakozást; fenntartani egy olyan teherbíró, küzdőképes személyiséget, amely 

alkalmassá teszi az embert társadalmi feladatainak maradéktalan teljesítésére, miközben belső 

harmóniában, önmagával és környezetével egyensúlyban él. 

A következő éveket meghatározó célkitűzéseket és a hozzájuk rendelt feladatokat 

- az iskola speciális feladatait figyelembe véve – a következő táblázatban foglalom 

össze. 

CÉLOK FELADATOK 

Jó intézményi klíma megvalósítása 

 

Intézményi kommunikáció erősítése 

Egységes pedagógiai-szakmai szemlélet 

megvalósulása 

Az intézményi elvárás rendszer betartása 

A tanulói személyiség komplex fejlesztése Egyetemes emberi kultúrára nevelés 

Tanulmányi eredmények növelése Egyéni képességekhez igazodó, differenciált 

képességfejlesztés, tevékenykedtető tanulási 

forma előtérbe helyezése 

A tanórai munkakultúra és munkafegyelem 

erősítése 

Következetes, kiszámítható szabályrendszer 

működtetése 

Sport tevékenység támogatása 

 

Tanulói státuszok  

Tehetséggondozás 

 

Kiválasztás, fejlesztés 

Felzárkóztatás 

 

Egyéni megsegítés, fejlesztés 

SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztése 

 

Szakértői határozatok betartása 

A köznevelési típusú sportiskola kerettanterv, 

helyi tanterv módosítása 

Javaslattétel a tanterv módosítására vonatkozóan 

Beiskolázási eredményesség Hatékony PR munka 

 

Egészséges - tudatos környezetbarát életmód 

megvalósulása 

A helyes táplálkozási szokások kialakítására, 

egészséges életvitelre, az egészség megőrzésére 

nevelés 

Hagyományőrzés  A jövő építése a múlt és a jelen ismeretében. 

Meglévő hagyományaink mellé új hagyományok 

teremtése 

Személyi feltételek biztosítása 

 

A lehetőségek figyelembe vételével törekedni az 

alacsony fluktuációra 

Intézményi infrastruktúra fejlesztése Az épület karbantartása, felújítása, és a tárgyi 

ellátottság folyamatos fejlesztése 
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Kapcsolati rendszer erősítése Partnerkapcsolatok kiépítése, felelevenítése, 

erősítése 

A pedagógusminősítés, tanfelügyelet, és 

önértékelés  

Jogszabályi módosulások figyelemmel kísérése. 

Folyamatkezelés 

Adminisztráció erősítése, intézményi 

dokumentumok naprakészsége 

Felelősök kijelölése, folyamatos feladatvégzés, 

ellenőrzés 

Iskolai honlap reflektivitásának fejlesztése Aktualitások megjelenítése, folyamatosság 

megvalósítása 

A köznevelési típusú sportiskolai rendszer 

erősítése 

Feladatvállalás az együttműködés megvalósítása 

érdekében 

Diákönkormányzat erősítése 

 

Programkínálat működtetése, bővítése 

Gyermek- és ifjúságvédelem Prevenció, esetjelzés, esetkezelés 

 

A közösségi munka  

 

Orientáció, ötletbörze 

Könyvtárhasználat erősítése 

 

Olvasóvá nevelés erősítése 

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése 

 

Lehetőségek felkutatása 

Szülői fórumok bevezetése 

 

Témák kidolgozása, előadók felkérése 

Az iskolai alapítvány működésének segítése 

 

Propagandamunka 

A Szülői Választmány tevékenységének 

erősítése 

Szülői feladatvállalás erősítése 

Az iskolapszichológus tevékenységének 

erősítése 

Tevékenységkínálat kidolgozása 

Pályázatfigyelés, pályázatírás Az iskola fejlesztésére, közösségek, tanulók 

egyéni megsegítésére vonatkozó pályázatok 

felkutatása 

 

A célok megvalósításához kapcsolódó gondolatok kifejtése 

Jó intézményi klíma megvalósítása 

Az intézmény belső hangulata, klímája hatással van a dolgozók munkavégzésére. A pedagógusok, de 

azt gondolom, hogy minden dolgozó csak akkor tud igazán kiteljesedni, ha a munkahelyén 

feszültségmentesen, görcsök nélkül, felszabadultan, jókedvűen végezheti napi tevékenységét. 

Többségében egymást megértő, segítő, támogató munkatársak dolgoznak a Csanádiban. Azt 

mondják, és úgy gondolom igaz, hogy nálunk családias a hangulat.  

Vezetőként nagyon fontosnak gondolom a komfort életérzésnek a jelenlétét, mert tanítani, nevelni, 

emberekkel foglakozni, példát mutatni csak egészséges személyiségű ember képes, ahhoz pedig 

szükséges a kiegyensúlyozott, nyugodt légkör biztosítása.  
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A”nyitott ajtó” politikáját vallom. Az ütemezett programokon túlmenően munkatársaim bátran 

kereshetnek bármilyen témában, legyen az pedagógiai, egyéb szakmai kérdések megvitatása, ügyek 

kezelése, vagy magánéleti események megosztása. Ezért gondolom, hogy nem csak egy, hanem 

minden irányú kommunikáció rendkívül fontos a jó intézményi klíma megvalósításához. 

Egységes pedagógiai - szakmai szemlélet megvalósítása 

Az intézmény pedagógiai programjában, és az egyéb intézményi dokumentumokban, - amelyek 

jelenleg is hatályosak - , megfogalmaztuk és elfogadtuk, hogy a mi iskolánkban melyek azok az 

értékek, melyek mentén nevelünk-oktatunk, melyek azok a szabályok, amelyek betartása és 

betartatása pedagógusra és diákra nézve egyaránt kötelező. A diákok általában érték-, és 

mintakövetőek. Hitelesek csak abban az esetben lehetünk a diákok, de a szülők, és a partnerek 

esetében is, ha az iskola minden dolgozója egységes, pontos, kiszámítható követelményrendszer 

mentén végzi a munkáját, segítve ezzel saját és egymás munkáját is. 

A tanulói személyiség komplex fejlesztése 

A személyiségfejlesztés a pedagógiai tevékenység egyik fontos területe. Olyan folyamat, amely 

önismereten alapul, s amelynek során a pedagógiai hatások eredményként az egyéniség sajátos 

erényei és képességei megerősítést nyernek. A személyiségfejlesztés minden pedagógus fontos 

feladata, hiszen az iskolai évek alatt a pedagógusok tevékenykedése során változik, alakul 

tanítványaink személyisége. A személyiségfejlesztés során végzett tevékenységünk végső célja a 

korának megfelelő érettséget bizonyító, döntésképes, tetteiért felelősséget vállaló személyiség. Ezért 

feladatunk a sportoló fiatalok minél teljesebb megismerése, tevékenységrendszerének átlátása, az 

adott életkorhoz igazodó, egyéni nevelési módszerek megtalálása és alkalmazása. A komplex 

személyiségfejlesztés többféle csatornákon keresztül valósítható meg. Ebben a folyamatban fontos 

szerep jut a szaktanárnak, az osztályfőnöknek, akik a tudásátadás során értékeket közvetítenek, 

mintákat mutatnak. S hogy milyen embereket nevelünk a jövő társadalmának, az a mi 

személyiségfejlesztő munkánk során valósul meg. 

Tanulmányi eredmények növelése 

Szülőt és pedagógust egyformán foglalkoztat az a gondolat, hogy gyermeke, tanítványaink minél 

jobb tanulmányi eredményt érjen(ek) el. S ez nem csak azon múlik, hogy diákjaink hosszasan üljenek 

az íróasztal előtt és bebiflázzanak mindent. 

A mi iskolánkat nem a kiváló képességű diákok választják. Tanulóink körében a sport és a tanulás 

összehangolása sok esetben a tanulás rovására történik. Sokkal kevesebb idejük van az otthoni 

tanulásra, mint hasonló korú társaiknak. Ráadásul számolnunk kell a sport tevékenység miatti 
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gyakori hiányzásra, illetve a hiányzások miatti lemaradások pótlására is. Ezek a tények sajnos a mi 

felelősségünket növelik. A tanítási órák hatékonyságának növelése lehet a legfontosabb tényező az 

eredmények javulásáért folytatott küzdelmünkben. Fontos a pontos órakezdés, minden pillanat 

maximális kiaknázása a tudás megszerzése érdekében. A tanítási órákon az egyéni képességekhez 

igazodó differenciált, tevékenykedtető munkaforma választásával érhetjük el a kívánt eredményt. Ez 

persze nagyon munkaigényes felkészülést jelent a pedagógus számára, de tudomásul kell vennünk, 

hogy tanítványaink szinte ugyanazzal a tudással jönnek a következő órára, amellyel előzőleg 

elbocsátottuk. Az órai munka értékelésével, kisebb egységek számonkérésével, gyűjtőmunkával, 

esetleg házi dolgozattal, sok dicsérettel ösztönözhetjük tanítványainkat a jobb eredmény eléréséért. 

A tanórai munkakultúra és munkafegyelem erősítése 

Nevelő-oktató munkánk során gyakran tapasztaljuk a munkakultúra, munkafegyelem gyengeségét 

esetleg hiányát. Ezért fontos a nevelés során a belső igény, a munka iránti igényesség érzésének 

kialakítása. Milyen pedagógiai attitűdök szükségesek ezek kialakításához? A következetesség, és 

kiszámíthatóság a tanulók számára biztos eligazodást jelent. Pontos szabályrendszer kidolgozásával 

és annak következetes betartásával, betartatásával erősíthetjük a tanulási folyamat során érzékelt 

hiányosságokat. 

Sport tevékenység támogatása 

A mi iskolánkat a tanítványaink azért választják, mert tudják, hogy sportiskola révén támogatjuk, 

támogatnunk kell sport tevékenységüket. A támogatás mértéke természetesen különböző. Egységes 

juttatás a csúsztatott tanórai kezdés. Ezt minden évben felül kell vizsgálni, jogos-e minden esetben. 

Az állandó és alkalmi kikérők érvényesítése is a támogatás egyik módja. A státusz különbség szintén 

a sport tevékenység támogatása céljából realizálódhat. Az élsport támogatása különös figyelmet 

igényel: távollétek engedélyezése, egyéni fejlesztés, távoktatás, osztálykeretből történő kiemelés, az 

egyéni vizsgalehetőség biztosítása, halasztási kérelmek tolerálása.  

Tehetséggondozás 

A tehetséggondozás a személyiségben lévő adottság, különleges képesség személyiségfejlesztési 

folyamatba illeszkedő, ugyanakkor differenciált kibontása. Intézményünkben a tehetséggondozás 

következő formáit gondolom megvalósíthatónak: 

tehetséggondozó tanfolyamok, 

csoportbontás, 

tudásszint szerinti csoportok létrehozása, 
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emelt szintű képzés, 

versenyek szervezése 

Sportolóink szoros időtartása miatt valószínűleg nehezebben szervezhetőek a tehetséggondozó 

műhelyek, de igény esetén támogatom megvalósulásukat. 

Felzárkóztatás 

Főleg a hiányzások miatti tanulmányi hátrányok megsegítését célzó tevékenység, pl.: korrepetálás. 

Szükség szerint lehet állandó, vagy alkalmi megsegítés, ha indokolt egyénileg, ha nem, 

kiscsoportokban.  

SNI-s, BTM-es tanulók fejlesztése 

Tapasztalatunk szerint egyértelműen növekvő tendenciát mutat a különleges bánásmódot igénylő 

gyermekek száma. A korai felismerés és megsegítés nagymértékben hatékony megoldást jelent a 

különböző problémák megoldására. Az esetükben különösen fontos a differenciálás, az egyéni 

elbírálás. Minél később diagnosztizálódik valamely zavar, annál nehezebb a korrekció. Az iskolának 

kötelessége a szakértői határozatok értelmében a javasolt fejlesztés biztosítása, szakemberek - 

fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus – bevonásával. A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

szakértői határozatában foglaltak szerinti tantárgyakhoz kapcsolódó értékelése, mentesítése 

valamennyi érintett pedagógus feladata.  

 

A köznevelési típusú sportiskola kerettanterv, helyi tanterv módosítása 

Iskolánk a köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv alapján készített helyi tanterv alapján végzi 

nevelő-oktató munkáját. Kapcsolatunk szoros, hiszen a kerettanterv első és módosított változatának 

készítésében is részt vett jónéhány Csanádis pedagógus, köztük én is. Az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján ismét módosítani szükséges a kerettantervet. Javaslatok már születtek ez ügyben, többek 

között a sport specifikus tantárgyak óraszámának módosítására vonatkozóan, hogy csökkenjen a 

sportoló fiatalok leterhelése. Az alapdokumentumok módosítása (NAT) természetesen azt jelenti, 

hogy természetesen valamennyi érintett dokumentum módosítását el kell végeznünk a jövőben. 

Beiskolázási eredményesség 

Miután általános iskola és középiskola is vagyunk, a beiskolázási tevékenységet tanévenként kétszer 

végezzük, nem beszélve az oldalági beiskolázásról. A körzet nélküliség, azaz országos beiskolázású 

körzet előnyt és hátrányt is jelent. Jogszabály rendelkezik arról, hogy ki lehet sportiskola tanulója, 
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milyen feltételeknek kell megfelelnie. A beiskolázási folyamatnak megvannak a már kialakult 

hagyományos lépései: szülői értekezletek, nyílt napok, bemutató órák, intézményi látogatások, 

egyesületi megkeresések, ismertetők anyagok terjesztése, stb. Az eredményességi mutatókat 

értékelve mégis úgy gondolom, ezen a területen tovább kell lépnünk, és a régiek hatékonyabb 

működése mellett új módozatokat kell találnunk és működtetnünk, többször és többet kell magunkat 

megmutatni.  

Egészséges - tudatos környezetbarát életmód megvalósulása 

Az egészség az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely döntő 

hatással van a tanulásra, a sportra, és ezáltal az egész emberre. Mindenkinek nemcsak, hogy joga van, 

hanem kötelessége is olyan ismeretek megszerzése, amelyek lehetővé teszi az egészség 

megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek megismerését, valamint megfelelő 

tájékoztatáson alapuló döntések meghozatalát az egészséggel kapcsolatos kérdésekben; mindenkinek 

a saját egészségi állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel kell tartoznia. Fontos beszélgetni a 

diákokkal a helyes táplálkozásról, az egészséges életmód kialakításáról, a tudatmódosító anyagok 

káros hatásairól, annak következményeiről. Természetesen legalább ugyanilyen fontos a tudatos 

környezetvédelem és környezethasználat megismertetése és szűkebb-tágabb környezetünk védelme 

érdekében történő magatartás, életvezetés kialakíttatása. Nemcsak tanári előadásokkal közeledhetünk 

a témához, hanem pl. előadók meghívásával, külső helyszínen történő tanulási folyamattal, akár 

versenyek, de pályázatok kiírásával is segíthetjük tanítványainkat ebben a folyamatban. 

Hagyományőrzés 

Programjainkkal, ünnepeinkkel, hagyományinkkal azt szeretnénk elérni, hogy tanítványink érezzék; 

az iskolának, melynek tagjai, jelene mellett, múltja és jövője is van. A jövő építése a jelenben csak a 

múlt ismeretében lehetséges.  

A hagyományápolás kétirányú tevékenység. Feladatunk egyrészt az olimpiai mozgalomhoz köthető 

hagyományok továbbvitele, másrészt az iskolai élethez kapcsolódó hagyományok ápolása és új 

hagyományok teremtése. Ha azt mondtuk ki, hogy mi a személyiség komplex fejlesztésére 

törekszünk, akkor a hagyományőrzés nem divatos kifejezésként használjuk, hanem tartalommal 

megtöltve, mint a nevelés fontos területét. Hiszen a régi értékrendek megtartása mellett újak 

elfogadása életszemléletünk alakításában is fontos szerepet játszik. 
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Személyi feltételek alakítása 

Minden nevelési-oktatási intézmény számára fontos a stabil nevelőtestület, az alacsony fluktuáció.  

Sajnos ezt egyre nehezebb megvalósítani. Az utóbbi években megnőtt a pályaelhagyók száma, a 

vidékről fővárosban elhelyezkedők közül főleg egzisztenciális okok miatt egyre többen térnek vissza 

a család közelébe, hiányszakok jelentek meg.  

Ezen problémák rossz hatással vannak az iskolai munka hatékonyságára.  

A mi iskolánkra a családias légkör, az egymást segítő pedagógus attitűd a jellemző, mégis vannak 

nehézségeink ezen a téren. A meghirdetett és be nem töltött álláshelyek számából következik, hogy a 

mi problémánk nem egyedi, hanem jelenség szintű.  

Ugyan egyre nehezebb, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy álláshelyeinket 

gyermekszerető, a sportoló fiatalt értő és ismerő, korszerű szakmai és pedagógiai tudással rendelkező 

kollégák töltsék be. 

Intézményi infrastruktúra fejlesztése 

Már az öt évvel ezelőtti vezetői pályázatomban is leírtam, hogy mind az épület, mind a szakmai-

tárgyi infrastruktúra – különösen az első – erős fejlesztésre (felújítás) szorul. Az elmúl években a 

MOB támogatási keretének segítségével a sportszakmai fejlesztés maximálisan megvalósult, némileg 

az egyéb tárgyi eszközfejlesztés, az erősen leamortizált épületben csak minimális karbantartási 

munkákat valósítottak meg. Számtalan vizsgálat megállapította, hogy az épület a pincétől a padlásig 

rendkívül komoly felújítás, korszerűsítést igényel. Sajnos fedezet hiányában eddig nem történt 

semmi. Számtalan pályázati kiírást olvastam, sajnos a kiírt feltéteknek nem feleltünk meg. Többször 

egyeztettem az állami irányítás különböző szereplőivel, minden esetben erős erkölcsi támogatás 

mellett forráshiányra hivatkozva érdemi segítséget nem kaptunk. Természetesen továbbfolytatom a 

lehetőségek felkutatását, de bízom a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményünkre vonatkozó 

felújítási tervezetében. 

Kapcsolati rendszer erősítése 

Intézményünk hatékony működésének elengedhetetlen feltétele a partneri kapcsolaton alapuló 

együttműködés a szülőkkel, fenntartóval, társszervekkel, szervezetekkel, a sportirányítással. 

A szülői ház és az iskola kapcsolata akkor nevezhető jónak, ha együtt gondolkodnak, ha közös célok 

elérése érdekében együttműködő kapcsolat kialakítására törekednek. Igyekszünk megteremteni a 

lehetőségét annak, hogy a szülők minél többet tudjanak iskolánk életéről. A kapcsolattartás formái a 
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szülői értekezletek, fogadóórák, fórumok, ünnepélyek. Az iskola megújult honlapján folyamatosan 

olvashatók a legfrissebb hírek, információk. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani a sportegyesületek 

vezetőivel, képviselőivel melyeket természetesen ápolunk, de lehetőség szerint törekszünk újabb 

kapcsolatok kiépítésére is. Általában írásban rögzített együttműködési megállapodás alapján segítjük 

egymás munkáját. (KSI, BVSC, VASAS, Angyalföldi SE) 

Igyekszünk továbbra is jó kapcsolatot tartani az állami sport irányítással, a Közép-Pesti Tankerületi 

Központtal, Budapest Főváros XIV. kerület Önkormányzatával 

Egyéb kapcsolataink: 

Magyar Olimpiai Bizottság 

Magyar Olimpiai Akadémia 

Olimpiai bajnokok nevét viselő oktatási intézmények 

Kerületünk nevelési- oktatási intézményei 

Benedek Elek EGYMI és Nevelési Tanácsadó 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A pedagógusminősítés, tanfelügyelet, és önértékelés 

Kiemelt feladatként kezelendő a pedagógusminősítés, tanfelügyelet és önértékelés. Mindegyik 

területet saját szabályrendszere alapján kell végeznie az intézményeknek. A pedagógus – 

életpályamodellben összekapcsolódik a minősítési, értékelési rendszer és az előmeneteli rendszer. A 

pedagógus-életpályamodellben a pályán eltöltött évek száma mellett fontos a minőségi munkavégzés 

is. A tanfelügyeleti rendszer célja az intézmény/pedagógus szakmai-pedagógiai munkájának 

támogatása. Mivel új területről van szó, folyamatos tájékoztatást, odafigyelést igényel. 

Adminisztráció erősítése, intézményi dokumentumok naprakészsége 

Az elmúlt években javult az adminisztrációs fegyelem, de ezen a területen még van fejlődnivalónk. 

Szeretném elérni, hogy valamennyi kollégám számára fontos legyen a munkavégzéshez szükséges 

dokumentáció naprakészsége, érezze belső igényének a precíz, gondos feladatvégzést. 

Az intézményi dokumentációk naprakészségéről sem szabad elfeledkeznünk. Figyelemmel kell 

kísérni a jogszabályváltozások miatt szükséges módosítási kötelezettségünket, illetve a belső életünk 

szabályozásából adódó változásokat. 
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Iskolai honlap reflektivitásának fejlesztése 

A közelmúltban módosított honlap informatívabb az előzőnél. Az információ áramlás javításával 

oldható meg fejlesztésével a honlap naprakészsége. 

A köznevelési típusú sportiskolai rendszer erősítése 

Továbbra is szükséges a sportiskolai rendszer működéséhez kapcsolódó szakmai napok, konferenciák 

szervezése. A jó gyakorlatok átadásával sokat tanulhatunk egymástól. Az ország sportiskolái csak 

úgy tudnak hatékonyan működni, ha egymás szakmai munkáját ismerik, segítik, kicserélik 

tapasztalataikat, megvitatják a rendszer működésével kapcsolatos meglátásaikat, és megoldást 

találnak a felmerülő problémákra. 

Diákönkormányzat erősítése 

A jelenleg hatályos törvény is biztosítja a tanulók, a tanulói közösségek számára, hogy érdekeik 

képviseletére diákönkormányzatok működtethetnek, munkájukat segítő felnőtt vezető 

együttműködésével. 

A diákönkormányzatnak lényeges és meghatározó szerepe lehetne tanítványaink életében, hiszen 

maguk alakítják programjaikat, választanak vezetőket, maguk állapodnak meg működésük rendjében, 

formájában. Alapvető feladatnak tekintem működésüket, melynek során megvalósulhat a szuverén 

személyiség formálódása, az önként vállalt és elvégzett munka sikerének személyes öröme. 

Kiemelt fontosságúnak tartom a diákönkormányzatot segítő pedagógus és az iskolavezetés 

összehangolt munkáját, hiszen csak így tudunk figyelni a jelzésekre, problémákra. 

Tiszteletben tartjuk a diákönkormányzati jogokat, és következetesen segítjük diákjainkat 

kötelességeik betartásában. 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

A köznevelési intézményekben folyó gyermek- és ifjúságvédelemben közreműködő pedagógus a 

pedagógiai eszközökkel való megelőzés, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerhez tartozó 

intézményekkel való együttműködése során a tanulók veszélyeztetettségének megelőzése és 

megszüntetése érdekében végzi tevékenységét.  

A hatályos gyermekvédelmi törvény rendkívül nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a gyermekeket 

veszélyeztető helyzetek kialakulásának megelőzésére, illetve megszüntetésére. A gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó területen tevékenykedő szervezetek, intézmények, szakemberek - azaz a 

jelzőrendszer tagjai a gyermekjóléti szolgálatnak jelezhetnek, ha gyermek veszélyeztetettségét 
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észlelik. A jelzőrendszer egyik legfontosabb tagja az iskola, így az itt folyó védelmi munka nagy 

felelősségű és meghatározó súlyú. 

A közösségi szolgálat 

Viszonylag új keletű tevékenység. A közösségi szolgálat során végzett feladat olyan 

tevékenységet/tevékenységeket jelent, amely(ek) segíti az adott közösség működését. Különösen 

fontos társadalmi kohéziós szerepe miatt erőteljes odafigyelést igénylő iskolai tevékenység. 

Könyvtárhasználat erősítése 

Az utóbbi években felerősödtek azok a negatív tendenciák, amelyek háttérbe szorították és szorítják 

az olvasást, következésképpen egyre nagyobb odafigyelést követelnek, egyre nagyobb felelősséget 

rónak a pedagógusra a fiatal nemzedék olvasóvá nevelése érdekében. Annál is inkább, hiszen a 

klasszikus műveltség megalapozásához nélkülözhetetlen tevékenység életben tartásáról van szó. 

Nemzetközi kapcsolatok kiépítése 

Támogatom és szorgalmazom olyan testvérkapcsolatok kialakítását, amelyek szakmai életünk 

fejlődését segítik. Cserelátogatások, külföldi diákok fogadása, szakmai együttműködés alkothatná 

ennek az együttműködésnek a fő profilját. Nyilván sok plusz munkával jár az ilyen kapcsolatok 

kialakítása, de az együttműködés szakmai, emberi, kulturális hozadéka megérné ennek a felvállalását. 

Szülői fórumok bevezetése 

Olyan fórumok bevezetésére gondolok, ahol az érdeklődő szülők számára beszélgetések, előadások, 

konzultációk formájában segítséget nyújtunk, ismereteket közvetítünk a nevelés, a pedagógia, a 

pszichológia témakörében. Igény szerint szó lehet a gyermeknevelés életkori sajátosságairól, a 

tanulási képességek fejlesztéséről, a magatartási zavarok kezeléséről, ártalmak – drogveszély jeleiről. 

Természetesen szakemberek bevonásával működtethető a fórum. 

A Szülői Választmány tevékenységének erősítése 

Évente kétszer találkozik hivatalosan az iskola vezetése és a szülői választmány. Tudjuk, hogy a 

szülők is nagyon leterheltek, mégis indítványozom, hogy a szülők képviselete gyakrabban adjon 

jelzést az iskola számára a mindennapi élet során felmerült kérdésekről, gondokról, örömökről. Saját 

működési rendjük alapján akár havi rendszerességgel, vagy alkalmi találkozók szervezésével 

fűzhetjük szorosabbra működésünket.  
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Az iskolapszichológus tevékenységének erősítése 

A sportban egymással versengő diákok az iskolában egymást segítő, támogató partnerként kell, hogy 

éljenek, s többek között ennek az ambivalens helyzetnek a kezeléséhez nyújthat nagy segítséget a 

szakember. 

Az iskolapszichológus (sportpszichológus) tevékenysége során az iskola nevelőmunkájának 

erősítését szolgálja. Egy sportiskolában különösen szükség van arra, hogy a mindennapokban 

megjelenő problémák, konfliktusok feltárásában, kezelésében, korrekcióiban megoldást kínáljon. 

Pályázatfigyelés, pályázatírás 

Szeretnénk a fenntartói működtetés mellett egyéb fejlesztéseket is megvalósítani, ezért a jövőben 

még intenzívebben figyelünk a pályázati lehetőségek kihasználására. Túl nagy gyakorlatunk nincs a 

pályázatírásban, de van lehetőségünk segítség igénybevételére, így alkalom esetén élni fogunk azzal. 
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9. ÖSSZEGZÉS 

Szeretném a megkezdett úton haladva, az elmúlt évek eredményeire alapozva tovább növelni 

iskolánk sikerességét, tevékenységünk minőségi megvalósítását. Egymást elfogadó, nyílt, őszinte 

kapcsolattartással, a közösen kialakított értékek mentén megőrizni hitelességünket. Stabil jövőképet 

biztosítani tanítványaink és munkatársaink számára. 

Sportoló fiataljainkat szeretetteljes, elfogadó, biztonságot nyújtó, de következetes és kiszámítható 

pedagógiai elvek mentén, korszerű tudáshoz juttatni. 

Tanulóinkat nemcsak az új ismeretek befogadására kell képessé tennünk, hanem a nevelés sokszínű 

terepén a fair-play szabályai szerint etikusan cselekvő sportolói magatartás kialakítására is. 

Terveinkben továbbra is a sport, a tanulás és a nevelés hármas egységének megvalósítása áll 

középpontban. 

A tapasztalatok azt mutatják, ha a gyermek kis korában pozitív mintákat látva, segítő pedagógusi 

attitűdöt megtapasztalva, a tudást értéként kezelve, a környezetet védő-óvó magatartásformákat ismer 

meg, növekedése során a mintakövetés tulajdonsággá válik, melyek beépülnek személyiségébe. 

A neveléshez fontos, hogy a nevelő is folyamatos tanulással, képzéssel, önképzéssel fejlessze tudását, 

hogy megfelelhessen korunk új és újabb kihívásainak. 

Szakmai-pedagógiai hatékonyságunkhoz a megfelelő feltételrendszer biztosítása elengedhetetlen. A 

jövőben is egyik fő törekvésem az infrastruktúra javítása, fejlesztése, a munkakörülmények javítása. 

Újabb szakmai innovációs tevékenységünkkel a sportiskolák rendszerének fennmaradásához, 

továbbfejlesztéséhez, tökéletesítéséhez jelentősen hozzájárulhatunk, s ezzel egyúttal státuszunkat is 

erősítjük. 

Szeretném, ha a Csanádi olyan iskola lenne, ahol egyformán jól érzi magát diák és tanár, valamennyi 

iskolahasználó, s ahol minden lehetőség biztosított ahhoz, hogy a sportoló diákok a legsokoldalúbb 

fejlesztést kapják a civil- és sportéletük kiteljesedéséhez. 

Ezen intézményvezetői pályázatban megfogalmazott gondolatok mentén szeretném vezetői 

munkámat folytatni. 
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…A CÉLJAINK AKKOR TUDNAK MEGVALÓSULNI, HA 

KÉPESEK VAGYUNK ELHINNI, HOGY AMIRE TÖREKSZÜNK, 

NEM LEHETETLEN.” 

 

 

 

 

(Dr.HÉJJAS ISTVÁN) 


