
 

 

 

 

 

PÁLYÁZAT 
A 

KŐBÁNYAI 

JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL  

KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) 

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

 

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: KLIK/202/145-2/2017 

 

 

 
 

 

 
Készítette: Sós Zsuzsanna 

 

2017 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázat – Sós Zsuzsanna 

 

 

2 

 TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. BEMUTATKOZÁS .................................................................................................................................... 3 

1.1 Vezetői tanfelügyeletem legfontosabb megállapításai ................................................................................. 5 

2. HELYZETKÉP ........................................................................................................................................... 6 

2.1 AZ INTÉZMÉNY MÚLTJA ................................................................................................................................ 6 
2.2 KÖRNYEZETI ÉS SZOCIÁLIS HÁTTÉR .............................................................................................................. 8 
2.3 TANULÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA ................................................................................................................... 9 

2.3.1.Fejlesztési cél – székhely ...................................................................................................................... 9 
2.3.2. Fejlesztési cél – tagintézmény ........................................................................................................... 10 

2.4. TÁRGYI FELTÉTELEK .................................................................................................................................. 11 
2.4.1. Fejlesztési célok – székhely ............................................................................................................... 11 
2.4.2. Fejlesztési célok – tagintézmény ....................................................................................................... 13 

2.5. HUMÁN ERŐFORRÁSOK .............................................................................................................................. 13 
2.5.1 Fejlesztési cél ..................................................................................................................................... 15 

3. KÉPZÉSI SZERKEZET, PEDAGÓGIAI PROGRAM ........................................................................ 15 

3.1 KÉPZÉSI SZEKEZET ...................................................................................................................................... 15 
3.2 PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK SPECIALITÁSAI ................................................................................................ 16 
3.3 Fejlesztési cél ............................................................................................................................................. 17 

4. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ................................................................................................................ 17 

4.1 Beszélgetőkörök ......................................................................................................................................... 17 
4.2  Drámapedagógiai foglalkozások ............................................................................................................... 18 
4.3 Hagyományőrző tevékenységek................................................................................................................. 18 
4.4 Diákönkormányzat ..................................................................................................................................... 20 
4.5 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. ..................................................................................... 20 
4.6 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés ................................................................................... 20 
4.7 Iskolai diáksport (DSE) .............................................................................................................................. 21 
4.8 Szakkörök .................................................................................................................................................. 21 
4.9 Napközi és tanulószoba .............................................................................................................................. 21 
4.10 Versenyek, vetélkedők, bemutatók .......................................................................................................... 22 
4.11 Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) .............................................................................. 22 
4.12 Tanulmányi kirándulások ......................................................................................................................... 22 
4.13 Osztálykirándulások ................................................................................................................................. 22 
4.14 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó ...................................................... 22 
4.15 Iskolai könyvtár ....................................................................................................................................... 23 
4.16 Fejlesztési cél ........................................................................................................................................... 23 

5. MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................................... 23 

6. GYERMEKVÉDELEM ........................................................................................................................... 24 

7. KAPCSOLATOK ..................................................................................................................................... 25 

7.1 A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE ................................................................ 25 
7.2 FENNTARTÓ ................................................................................................................................................ 26 
7.3 EGYÉB INTÉZMÉNYEK ................................................................................................................................. 26 
7.4 A NEVELŐTESTÜLET ................................................................................................................................... 26 

7.4.1 Fejlesztési cél: ................................................................................................................................... 27 

8. ISKOLAI ARCULAT ALAKÍTÁSA ...................................................................................................... 27 

9. ÖSSZEGZÉS – VEZETŐI PROGRAM ................................................................................................. 30 

10. MELLÉKLETEK ................................................................... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 

 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázat – Sós Zsuzsanna 

 

 

3 

Mottó: „Megvan bennem a 

nőknek az a képessége, hogy 

ragaszkodjak egy feladathoz, 

és el is végezzem, amikor 

mindenki más feláll és 

otthagyja.” 

(Margaret Thatcher) 

 

1. BEMUTATKOZÁS 

 

Sós Zsuzsanna biológia-testnevelés szakos tanár vagyok, a 

pedagógus pályán az idei tanévben már 29. éve 

dolgozom, melyből 5 évet gyermekeimmel töltöttem. 

A főiskola után 2 évig Szolnok mellett, Zagyvarékason 

testnevelőként tanítottam, mely kiváló tanulóidő volt, 

számos problémás helyzet kezelésével találkozhattam az ott 

töltött idő alatt.  

 

A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskolában 1996 

óta tanítok. Számos területen kipróbálhattam magam, 

hiszen dolgoztam tanulószobán, gyermekvédelmi felelős 

voltam, tűz- és balesetvédelmi feladatokat láttam el, 

osztályfőnökként dolgozhattam, munkaközösséget vezettem, 

valamint taníthattam mindkét szakomat. Pedagógusi munkámat vezetőim, 

kollégáim, tanítványaim és a szülők is elismerték, saját magammal szemben is 

magasra állítottam a mércét.  

 

A 2003/2004-es tanévben az intézmény igazgatóhelyettese lettem. A munkakörömbe 

tartozó adminisztrációs feladatok elvégzésében pontosan és határidőre dolgoztam: 

OSA kitöltése, naplóvezetések ellenőrzése, elsős beiratkozás, statisztikák és 

beszámolók összeállítása a fenntartó felé, túlórák elszámolása, KIR program kezelése, 

tantárgyfelosztás, órarend készítése stb. Helyettesi munkám során átfogó ismereteket 

szereztem tanügy-igazgatási, vezetési vonalon is. Ebben az időszakban, 2006 és 2008 

között végeztem el a BME Közoktatás vezetői szakát is. 

 

A 2011/2012-es tanévben megbízott igazgatóként vezetem az intézményt. Elődöm, 

Damó Éva nyugdíjazásakor nyugodt szívvel hagyta rám az iskolát, a hosszú együttes 

munkánk szellemisége folytatódott a 2011/2012-es tanévben is, egy éves igazgatói 

megbízásom alatt. 

 

2012. augusztus 1-jétől 2017. július 31-ig terjedő időre a Kőbányai Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola magasabb vezetői teendőinek ellátásával bízott meg. 
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Mintegy 25 éve élek Kőbányán, ez alatt az idő alatt figyelemmel kísértem a kerület 

fejlődését, változását, az oktatás alakulását. A Kőbányai Önkormányzat mindig is 

szívén viselte az oktatás ügyét, melyből a kerület gyermekei profitáltak. 

 

5+1 éves vezetői tevékenységem során az oktatás jelentős változásokon ment 

keresztül, a változások menedzselése, elfogadtatása minden vezető számára nagy 

feladat volt. Pontokba szedtem a jelentősebb lépéseket: 

 2011-ben az Országgyűlés elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvényt. Jelentősebb elemei: oktatás helyett nevelés; osztatlan 

tanárképzés; megváltozott tankötelezettség; az iskolában töltendő kötelező idő 

mind a gyermek, mind a pedagógusok számára jelentős mértékben 

megváltozott; új tantárgyak bevezetése; ingyenes tankönyv. 

 2012. szeptember 1-jén, a 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központról alapján létrejött a KLIK, mely az egyházi, 

magán- és alapítványi iskolák kivételével a teljes magyar közoktatási rendszert 

irányította 198 megyei, illetve járási tankerületen keresztül. 

 2013. szeptemberétől bevezetésre került a pedagógus életpálya modell. 

 2017. január 1-jétől megkezdődött Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

decentralizálásával létrehozott 58 tankerületi központ működése,  melyek 

átveszik az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetői feladatait 

azoktól az önkormányzatoktól, amelyek eddig üzemeltették az iskoláikat. 

  

 

Folyamatos továbbképzésekkel biztosítom, hogy változó közoktatásunkban naprakész 

ismeretekkel rendelkezzem. 2014-ben elvégeztem a tanfelügyeleti és minősítési 

szakértői tanfolyamot, melynek köszönhetően 2015. januárjától a pedagógus 

életpálya vonatkozásában mesterpedagógus fokozatba kerültem. Szakértői 

munkám során az oktatás minden szintjére (óvodától a középiskoláig), több 

fenntartójára (állami, egyházi), valamint fővárosi és vidéki intézményekre is rálátásom 

volt és van. 

 

Legfontosabb tulajdonságaim: pontos, precíz és lelkiismeretes munkavégzés, jó 

szervezőkészség és problémamegoldás, önállóság, nagy munkabírás.  

Eddigi vezetői munkám során mindig az vezérelt, hogy iskolám érdekét szem előtt 

tartva, folyamatosan megújulva, a jogszabályi változásokat mindig betartva JÓ 

ISKOLÁT hozzak létre. Az iskolát évről-évre előrevivő tevékenységem alapján 

alkalmasnak tartom magam vezetőnek, ezért pályázom meg ismételten a Kőbányai 

Janikovszky Éva Általános Iskola intézményvezetői munkakörét. 

 

 

Alapvető célkitűzésem, hogy a fenntartóval, valamint munkatársaimmal 

együttműködve olyan intézményt működtessünk, ahol a legfőbb érték a gyermek. 

Továbbra is hangsúlyt kell fektetnünk a sokoldalú személyiség- és 

képességfejlesztésre, a tevékenykedtető tanulásra, a korszerű oktatási tartalmak és 
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módszerek, eszközök alkalmazására annak érdekében, hogy a gyermekek képességeit 

minél teljesebben kibontakoztassuk. 

 

 

1.1 Vezetői tanfelügyeletem legfontosabb megállapításai: 

 

2016. áprilisában, 4. vezetői évemben került sor vezetői tanfelügyeletemre. A 

tanfelügyeleti ellenőrzésen a kiemelkedő területekben megfogalmazott erősségek 

tükrözik azt az óriási munkát, amit az iskolába fektettem, olykor talán túlzottnak 

magamnak érezve az intézményt.  

A fejleszthető területekre kidolgozott önfejlesztési tervemben rögzítetteket már a 

megvalósítás útjára helyeztem. 

 

Kiemelkedő területek:  

 2012-ben az intézmény pedagógiai programját az ő aktív részvételével 

dolgozták át. A pedagógiai program megvalósítása vezetői programjának fő 

célkitűzése volt. Gyermekközpontú iskolát kíván működtetni a munkatársaival 

és a fenntartóval együtt. A program sikerét jelezik az eddig elért eredmények: 

három osztályos évfolyamok, mérési eredmények javulása, iskolafejlesztés. 

 A NAT és a helyi elvárásoknak figyelembe vételével készítették el pedagógiai 

programjukat és helyi tantervüket. Új profilt és arculatot alakítottak ki (két 

tanítási nyelvű programra, általános programra és matematika programra épülő 

osztály szervezésével). A tankerületi igazgató elmondása szerint az egyik 

legnépszerűbb iskolává vált a kerületben az intézmény, melyet a beiskolázási 

adatok is bizonyítanak. 

 Matematikából, magyar nyelvből, idegen nyelvből rendszeresen belső 

méréseket végeznek. Kidolgozták a mérések elveit, eszközeit, melyeket 

folyamatosan felülvizsgálnak. A mérések eredményeit elemzik, tapasztalatait 

beépítik munkájukban. 

 Az interjúkból kiderült, hogy nagyon nehéz helyzetben vette át az intézmény 

vezetését (iskola-összevonás, feszült viszony a két nevelőtestület között, 

köznevelési rendszer átalakulása). A vezető munkájának következtében 

egységes nevelőtestület alakult ki, és vonzó, új iskolai profilt, arculatot alakított 

ki. 

 Elkötelezett a magas színvonalú oktató munka iránt. Minden képzési 

lehetőséget kihasznál. Rendszeresen tartanak belső képzéseket is módszertani 

kultúrájuk fejlesztése érdekében. 

 Az interjúk alapján elmondható, hogy nagy érdekérvényesítő erővel rendelkezik 

(összevonás menedzselése, az iskola fizikai környezetének folyamatos 

fejlesztése). 

 Erősségeivel jól él, hibáit elismeri. Képes mások véleményére hallgatni, 

kompromisszumot kötni. 
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 Vezetői interjú során kiderült, hogy rendszeresen és tudatosan delegál bizonyos 

vezetői feladatokat (pl: tehetségpont kialakítása). A delegált feladatokról 

folyamatosan informálódik, szükség esetén beavatkozik. 

 Aktívan, rendszeresen, tervszerűen látogatja kollégáit. Éves munkatervben 

tervezi a látogatásokat (havi bontás). Kiemelt figyelmet fordít az új kollégák, 

első osztályban tanítók látogatására. A tankerületi igazgató kiemelte, hogy 

ebben az iskolában a pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése kiemelkedő. 

 Régóta dolgozik az intézményben, ismeri a kollégáit. Jól látja az adott kolléga 

erősségét, ennek figyelembe vételével osztja ki a feladatokat. 

 A tankerületi igazgató szerint ő az egyik leghatékonyabb igazgatója a 

kerületnek. Amióta átvette az intézmény irányítását szakmai fellendülés 

tapasztalható az iskolában. 

 Figyel az iskolai feltételek meglétére, folyamatos fejlesztésére. Ehhez a 

szükséges erőforrást a megszerzi a működtetőtől. 

 A szükséges feltételeket a sikeres munka érdekében a fenntartó bevonásával 

megteremti intézménye számára. A tankerületi igazgató véleménye szerint 

hihetetlen intenzitással képviseli az iskola érdekeit. 

 

Fejleszthető területek: 

 A vezetői programban általános, hosszú távú célok megjelennek, de ezekhez 

nem rendel operatív célokat, feladatokat. 

 A vezetői önértékelő kérdőíven a legalacsonyabb értéket a 31. kérdésre adta 

(Hatékony és eredményes értekezletet tart; 3-as érték). 

 

 

2. HELYZETKÉP  

 Mottó: „Amikor a változás szelei fújnak, 

a kétkedők falakat húznak föl, az 

optimisták pedig vitorlákat” (Ismeretlen) 

 

 

2.1 Az intézmény múltja 

 

A Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola az utóbbi több mint egy évtizedben 

számos szerkezeti átalakulást élt meg. 
Az iskola 1968-tól a Bánya utca 32. szám alatt működött. A Kőbányai Önkormányzat 

racionalizálási programjának eredményeként a 2004/2005-ös tanévtől kezdve a 

Janikovszky iskola igazgatása alá vonta az Üllői úti iskolát, így az vezetésében, 

pedagógiai programjában azonosult a székhely intézménnyel. A tagintézményként 

való működés jelentős változásokat hozott az Üllői úti iskola életében: sikerült 

megállítani a csökkenő tanulólétszámot, emelni az oktatás színvonalát. 
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2010. július 1-jétől a Kápolna téri iskola is a Janikovszky Éva Általános Iskola 

igazgatása alá került tagintézményként, kifutó rendszerben fenntartva az akkor ott 

működő 6 osztályt. A Kápolna téri iskola intézményünkhöz való csatolásának célja az 

volt, hogy a Bánya utcai intézmény – Képviselőtestületi határozat alapján – egy tágas, 

felújított, kiváló adottságokkal rendelkező iskolaépületben folytathassa pedagógiai 

munkáját.  

 

ÚJ KŐBÁNYA POGRAM keretében 217 millió forintot 

fordított a Kőbányai Önkormányzat a Kápolna téri 

épületegyüttes felújítására. 2012 nyarán nagy feladat várt az 

intézmény minden dolgozójára. A felújítást követően nyár 

végén megvalósult az átköltözés. A felújítás ellenőrzésére, 

az új épületben való elhelyezkedésünk kigondolására a 

szülőkből alakuló bizottság, valamint a pedagógusok 

vállalkozó szellemű csoportja adott támogatást az iskola vezetése számára. 

 

 

A 2012/2013-as tanévet a XXI. század igényeinek megfelelően felújított 

épületegyüttesben kezdhette meg az intézmény székhelye. Kovács Róbert Kőbánya 

polgármesterének szavait idézem, melyet a 2012/2013-as tanév megnyitásakor 

mobdott: „Kőbányának van egy nagyszerű hardvere – a Kápolna téri iskola 

épületegyüttese, mely találkozott Kőbánya kiváló szoftverével – a Kőbányai 

Janikovszky Éva Általános Iskola Pedagógiai Programjával.” 

 

A Kőbányai Önkormányzat további fejlesztései az intézmény székhelyén: 

 2014 nyarán bővítésre került az iskola étkezője 

 2014 nyarán kialkításra került egy nagy méretű műfüves labdarúgó pálya a 

Bozsik program keretében 

A Kőbányai Önkormányzat fejlesztései a tagintézményben: 

 2015 őszén kialakításra került egy nagy méretű műfüves labdarúgó pálya a 

Bozsik program keretében 

 

 

Egy kis történelem… 

 

A Kőbányai Janikovszky Éva Általános 

Iskola Kápolna téri székhelye a kerület első 

iskolájaként kiváló adottságokkal 

rendelkezik. Tágas tantermek, folyosók, 

nagyméretű sportpályák, két tornaterem, 

uszoda és az épületeket övező udvarok 

biztosítják a nevelő-oktató munka 

sikerességét, a gyermekek testi-lelki 

fejlődését.  

Az 1840-es és 50-es években a kőbányai 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázat – Sós Zsuzsanna 

 

 

8 

gyerekek Józsefvárosba jártak iskolába. Az itt élők összefogásának és adakozásának 

eredményeként a városi tanács 1856-ban megnyitotta a Conti kápolnával szemben az 

iskolát, melynek tanítója Drönbaum Frigyes magántanító lett. Ebben az épületben 

napjainkban már nem működik iskola, de ezt intézményünk jogelődjének tekintjük. 

Jelenleg az 1886-ban felépült elemi iskolában, valamint az 1930-as építésű Ihász utcai 

épületben folytatjuk nevelő és oktató munkánkat. 

 

Az Üllői úti tagintézmény Kőbánya egyik 

legrégebbi, komoly múlttal és hagyományokkal 

rendelkező iskolája. 1929-ben épült dr. Sipőcz 

Jenő polgármestersége alatt, Lavotta Gyula 

műszaki főtanácsos tervei szerint. Az iskola 

épülete praktikusan tervezett, masszívan 

megépített, széles lépcsőházzal, tágas 

folyosókkal, világos, nagy tantermekkel. 1988-tól 

az iskola épülete mellett tanuszoda is működik. 

Az épület a többlépcsős felújítási munkálatoknak 

köszönhetően az utóbbi években jelentősen megszépült. 

 

 

2.2 Környezeti és szociális háttér 

 

Székhely: az igényes szakmai munkának, a kiváló mérési eredményeknek és 

továbbtanulási mutatóknak, valamint a két tanítási nyelvű program sikerességének 

köszönhetően a kerületben igen népszerű. Központi elhelyezkedése, jó 

megközelíthetősége, kiváló környezeti adottságai is kedvelté teszi, mely a tanulói 

létszám növekedésében mutatkozik meg. 

A tanulók szociokulturális háttere átlagos. Vannak igényesebb szülői háttérrel 

rendelkezők, de növekszik azon gyerekek száma, akiknek szülei súlyos anyagi 

gonddal, munkanélküliséggel küzdenek. Sajnos a jómódú társadalmi réteg negatív 

jellemzői is tapasztalhatók.  

 

 

Tagintézmény: Az iskola beiskolázási körzete a kerület pereme. A megújult 

kínálatunknak köszönhetően (két tanítási nyelvű, drámás osztályok) Kőbánya más 

pontjáról és kerületen kívülről is ide íratják be a szülők gyermekeiket, növekszik a 

tanulói létszám. A két tanítási nyelvű program indításával párhuzamosan folyamatosan 

változik a tanulók összetétele. A szülő – iskola kapcsolat is egyre pozitívabb 

irányba tolódik el. Jelzi ezt a szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt órák 

látogatottságának aránya is. A szülők bíznak az iskolai nevelő-oktató munka 

gyermekükre gyakorolt hatásában. Örvendetesen javul a körzetes tanulók szociális 

helyzete is. A nehéz lakáshelyzetben lévő szülők lakásait összkomfortosítják, 

korszerűsítik, a többi tanuló körülményei megfelelőek; nagy részük lakótelepen lakik. 

Az angolos osztályba járó gyerekek szülei között is egyre több az érettségizett, 

főiskolát, egyetemet végzett. Sajnos még így is szép számmal maradnak rossz szociális 
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és családi körülmények között élő, magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézséggel 

küzdő körzetes gyermekünk. Vidékről felköltözők olcsó albérleti lehetőséget találnak a 

környéken. Gyakran előfordul, hogy továbbmennek, majd visszajönnek, ahogy a 

szülők munkát találnak.  

 

 

2.3 Tanulói létszám alakulása 

 

Iskolánk tanulólétszáma a 2016/2017-es tanévben 879 fő. 

(Kápolna tér: 562 tanuló, Üllői út: 271 tanuló). 

 

Első vezetői ciklusomban az alábbiak szerint alakult a tanulók létszáma: 

 

Székhely: 
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SZÉKHELY - Kápolna tér

 
 

A Kápolna téren a tanulói létszám további növekedése várható, hiszen a 2015/2016-os 

tanévtől – a megszűnő kis létszámú egykori „Kápolnás” osztályok kifutásával – az 

osztályok száma növekedni fog. A 2016/2017-es tanévben 21 osztályunk működik, az 

épület 24 osztályos (8 évfolyamon 3 osztály) általános iskolaként fog működni a 

2020/2021-es tanévre. Mivel egy évfolyamunkon jelenleg 4 osztály működik, a 

2020/2021-es tanévben a 25 osztály elhelyezése problémát okozhat. 

 

2.3.1.Fejlesztési cél – székhely: Az osztályok számának növekedése, a tanulói létszám 

bővülése mindenképp igényelni fogja a fenntartó beavatkozását – az épületen belüli 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

429 479 513 549 562 
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átalakításokat, újabb tantermek kialakítását, összenyitását. Ezzel egyidejűleg tanulói 

és tantermi bútorok beszerzése is szükségessé válik.  

Jelenleg két épületben működik az iskola, a felújításkor már felmerült az összekötésük 

egy átjáróval. Ennek lehetőségét ismét meg kellene vizsgálni, mert az alsós tanulók 

számára nagy nehézségeket okoz az átjárás szélsőséges időjárási viszonyok esetén.  

A 9 évfolyamos iskola bevezetése esetén az iskolához közeli épületek megvásárlása 

segíthet a 27 osztály elhelyezésében.  

 

 

Tagintézmény:  

 

 

 

 

 
 

Az Üllői úti intézmény tanulói létszáma az összevonás 12 éve alatt 

megkétszereződött. 

Az emelkedés elsősorban a két tanítási nyelvű programnak köszönhető, bár a 

növekedésben olykor megtorpanás tapasztalható. A növekedő tendencia fenntartása a 

következő tanévek kiemelt feladata. Az iskola körzetében épült új lakóparkok, a 

környező óvodákkal kialakult jó kapcsolat, és a megfelelő kommunikáció ennek a 

biztosítéka. 

 

2.3.2. Fejlesztési cél – tagintézmény: a felső tagozatól való elvándorlás megállítása 

az elsődleges feladatunk. A tehetséggondozás erősítése, a székhelyen kialakult jó 

gyakorlat átvétele ezen a téren segítséget adhat, hogy megállítsuk a tanulók számának 

csökkenését a felső tagozaton. 

 

 

 

 

2004/2005 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

151 298 293 325 326 317 



Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázat – Sós Zsuzsanna 

 

 

11 

2.4. Tárgyi feltételek 

 

Székhely - jelenlegi helyzet: 

 

A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően rendelkezünk az előírt helyiségekkel. 
20 tanterem, 1 fizika-kémia szaktanterem, 1 számítástechnika szaktanterem, 1 technika 

szaktanterem (kis méretű), 3 csoportbontásra alkalmas terem, 1 könyvtár. 

Valamennyi tantermünkben projector, számítógép, vetítővászon, 5 tanteremben 

interaktív tábla áll az oktató-nevelő munka szolgálatában. 

2 tornaterem hozzájuk tartozó nemenkénti öltözővel, 1 tanuszoda öltözőkkel. 

Rendelkezünk orvosi szobával, 2 db egyéni fejlesztő szobával. Sportudvarunkon 

nagypályás műfüves focipálya, betonos kézilabda pálya, távolugró hely, játszótéri 

játékok találhatók.  

Van intézményvezetői iroda, intézményvezető-helyettesi iroda és iskolatitkári iroda, 

mindkét épületben tanári.  

Kiszolgáló helyiségek közül biztosított az egyszerre 112 gyermek és 10 felnőtt 

ellátását biztosító ebédlő, tálaló- és melegítőkonyha, valamint mosogató helyiség. A 

tanulólétszámmal párhuzamosan emelkedő étkezői létszám miatt 2016-ban 

mosogatógépeket szereltettünk a konyhára, ezzel gyorsítva az étkeztetést, valamint 

könnyítve a konyhai dolgozók munkáját. 

A 2012-es felújításnak köszönhetően az iskola állapota jó, folyamatosan törekszünk az 

állagmegóvásra. 

 

2.4.1. Fejlesztési célok – székhely: 

 

 Tanuszoda korszerűsítése: 
Az iskola székhelye és tagintézménye is rendelkezik tanuszodával, melyek az 

1980-as években épültek. Történtek mindkét uszodában korszerűsítések, de 

sajnos gyakorta történnek meghibásodások. Rövidtávon a működés fenntartása 

a fő feladat, középtávon azonban jelentősebb korszerűsítést igényel mindkét 

tanuszoda, hiszen a mindennapos testnevelés számára biztosít infrastrukturális 

hátteret! 

 Szakmai anyag, bútorok beszerzése: 

A tantermi bútorzat cseréje, az osztályok számának növekedése miatti bővítése, 

valamint a szakmai eszközbeszerzés a jövőben is folyamatos feladat, a szakmai 

munkaközösségek jelzése alapján ezt minden tanévben jelezzük a fenntartó felé. 
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 Számítástechnika terem gépeinek korszerűbbre cserélése, folyamatos IKT 

fejlesztés: 

Nehéz lépést tartani az informatikai eszközök folyamatos fejlődésével, de a 

székhelyen található gépek már elavultak, rövidtávon korszerűsítésük 

szükséges. A diákok, pedagógusok munkájához is szükséges az egyénre szabott 

eszközök beszerzése. Minden tanterem igényelné az interaktív tábla 

felszerelését. 

 Kézilabda sportpálya felújítása: 

A pálya aszfaltja rendkívül balesetveszélyes, töredezett, fák gyökerei 

felnyomták. Felújítása vagy korszerűbb burkolat kialakítása elengedhetetlen. 

 

 

Tagintézmény - jelenlegi helyzet: 

 

A 20/2012. EMMI rendeletnek megfelelően rendelkezünk az előírt helyiségekkel. 
Osztályok számának megfelelő tanterem (jelenleg 15 osztály van, de remélhetőleg 

hamarosan 16 osztály lesz). 16 tanterem, 1 szaktanterem (kémia), 1 tornaterem 

hozzájuk tartozó nemenkénti öltözővel, 1 tanuszoda öltözőkkel, 1 tornaszoba, 1 

számítástechnika terem van az intézményben. Rendelkezünk orvosi szobával, 2 db 

egyéni fejlesztő szobával. Sportudvarunkon 2015 őszén került kiépítésre egy 

nagypályás műfüves focipálya. Van intézményvezetői iroda, intézményvezető-

helyettesi iroda és iskolatitkári iroda, tanári. Könyvtárunk 14217 könyvvel, 516 

elektronikus dokumentummal rendelkezik. Sajnos az utóbbi években forráshiány miatt 

nem tudtuk az elvárásainknak megfelelően fejleszteni.   

Kiszolgáló helyiségek közül biztosított az egyszerre 100-110 gyermek ellátását 

biztosító ebédlő, tálaló- és melegítőkonyha, valamint mosogató helyiség.  

Az iskola épületének állapota más iskolákhoz képest jónak mondható. Az 

összevonáskor megtörtént a három szint felújítása, de sajnos az alagsor kimaradt. Az 

iskola által bérbe adott helyiségek bevételének 50 majd 60%-át visszajuttatta az 

önkormányzat, ennek köszönhetően tudtuk az iskolát szépíteni, felszerelését bővíteni.  

A 2. emeletre még olajlábazat került a felújítás során, a 13 év alatt nagyon 

megrongálódott, nem esztétikus.  Néhány tanteremben lambériát tettünk a helyére az 

iskola önkormányzati költségvetéséből. Ezt a felújítást szeretnénk folytatni, hogy a 2. 

emelet újra szép legyen. 

Szülők és pedagógusok összefogásával gyermekközpontú, színes festmények kerültek 

a folyosókra, ezzel is barátságosabbá téve a környezetet. 

Az utóbbi pár évben minden tanterembe, még a könyvtárba is került projektor, 

laptopok kerültek beszerzésre, ezzel is buzdítva a pedagógusokat a modern digitális 

technikák és taneszközök használatára. Egy interaktív táblánk van. 

A számítógépes teremben 2016. nyarán a Kőbányai Önkormányzat segítségével új 

bútorzatot és 16 db korszerű számítógépet szereztünk be, ezzel teremtve meg új 

programunk bevezetését: a szabadon tervezhető órák keretében informatika 

oktatást biztosítunk már 1. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben a 2017/2018-

as tanévtől.  
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2.4.2. Fejlesztési célok – tagintézmény: 

 

 Alagsor felújítása 

Az alagsorban helyezkedik el a tornaszoba, ami a mindennapos testnevelés 

megvalósításához nélkülözhetetlen, a technika terem, a számítástechnika terem. 

Ezek, illetve az itt található vizes blokkok felújítása feltétlenül szükséges lenne. 

Sajnos 2015. nyarán egy nagy vihar során be is ázott, ami tovább rontott a 

helyzeten. A tornaszobához nincs öltöző, a folyosó egy részét függönnyel 

választottuk le, hogy a tanulók át tudjanak öltözni a tanórára. 

 Internet kiépítése, sávszélesség bővítése: 

2015-ben bevezettük az e-naplót. Projektorral szereltünk fel minden tantermet, 

hogy segítsük a tanítási órákon az IKT eszközök használatát. Mindez azonban 

nem sokat ér egy nehezen működő, állandóan lefagyó internetes hálózat mellett. 

Routerek segítségével az épület minden pontján elérhetővé tettük a netet, de 

ezek a routerek nem bírják a nagy terhelést. Az intézményi hálózat kialakítása 

továbbra is kedvezőbb lenne vezetékes hálózattal. 

 Szakmai anyag, bútorok beszerzése: 

A tantermi bútorzat cseréje és a szakmai eszközbeszerzés a jövőben is 

folyamatos feladat, a szakmai munkaközösségek jelzése alapján ezt minden 

tanévben jelezzük a fenntartó felé. 

 Tanuszoda korszerűsítése: 

Mint a székhelynél. 

 Folyamatos IKT fejlesztés: 

Mint a székhelynél. 

 

 

2.5. Humán erőforrások 

 

Székhely: 

 

Pedagógusok 

Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettsége és 

szakképesítése megfelel a 2011. évi CXC. köznevelési törvényben előírt 

követelményeknek.  

Az iskolában 51 pedagógus dolgozik, 49 nő, 2 férfi. Az átlagéletkor: 50,33 év. 

Az intézmény székhelyén 2 igazgatóhelyettes dolgozik. Feladatiak elosztása a tagozati 

szintek (alsó és felső) szerint történt. 

Az elkövetkező években ugrásszerűen elindul – elsősorban a nők 40 évével történő 

nyugdíjazás miatt – a nyugdíjba vonulás. 

A szakos ellátottság megoldott. Kémiát tanít át az Üllői úti intézményből egy 

kolléganő. 

A Kertvárosi iskola állományából az ének-zene tanár tanítja felső tagozaton az éneket.  
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Nevelő-oktatómunkát segítők 

A 326/2013. Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján biztosított az előírásoknak 

megfelelő 2 fő iskolatitkár, 2 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, 1 fő 

uszodamester.  

 

Technikai személyzet 

A technikai személyzet korábbi munkáltatója a Kőbányai Önkormányzat volt, 2017. 

január 1-től a Kelet-Pesti Tankerület állományába kerültek. Összesen 8 fő, 1 álláshely 

kertész, karbantartó; 1 álláshely karbantartó, uszodagépész; 1,5 álláshely portás; 4,5 

álláshely takarító.  

Gazdasági referens 1 fő. A technikai dolgozók irányításának hatáskörét a gazdasági 

referenshez helyeztem mindkét intézményegységben. 

A konyhai dolgozók a Kőbányai Egyesített Bölcsödék állományához kerültek. 

 

Tagintézmény: 

Pedagógusok 

 

Az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak végzettsége és 

szakképesítése megfelel a 2011. évi CXC. köznevelési törvényben előírt 

követelményeknek.  

Az iskolában 39 pedagógus dolgozik, 35 nő, 4 férfi. Átlag életkoruk: 45,5 év. A 

tagintézményben már 2016-ban elindult a nyugdíjazási hullám, mely a következő 

években is folytatódik.  

Az iskolában tagintézményvezető és tagintézményvezető-helyettes segíti a vezető 

munkáját.  

Vezetőtársaimmal mindkét intézményegységben egyeztetek, megbeszéléseket tartok, 

véleményük, javaslatuk kikérése után hozom meg döntéseimet. 

A szakos ellátottság megoldott. Angol földrajzot tanít át a Kápolna téri intézményből 

egy kolléganő. 

 

Nevelő-oktatómunkát segítők 

A 326/2013. Kormányrendelet 4.sz melléklete alapján biztosított a feltételeknek 

megfelelő 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő rendszergazda, 1 fő 

uszodamester.  

 

Technikai személyzet 

A technikai személyzet korábbi munkáltatója a Kőbányai Önkormányzat volt, 2017. 

január 1-től a Kelet-Pesti Tankerület állományába kerültek. Összesen 12 fő, 1 álláshely 

karbantartó; 0,25 álláshely uszodagépész; 1,5 álláshely portás; 0,5 álláshely gondnok; 

4,5 álláshely takarító, 1 álláshely gazdasági referens.  
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A konyhai dolgozók a Kőbányai Egyesített Bölcsődék állományához kerültek. 

 

Továbbképzési programunkban elsőbbséget élveznek a korszerű oktatási tartalmak és 

módszerek elsajátítását segítő tanfolyamok, dráma programunkhoz kapcsolódva a 

másoddiplomás képzések, valamint az angol továbbképzések. Új programunk 

bevezetése (informatika) igényli, hogy ezen a területen is képezzünk pedagógusokat.  

Az oktatás változásai közepette, sajnos eltűnt a továbbképzések anyagi háttere. 

jelenleg csak ingyenes képzésekkel lehet biztosítani az előírások teljesítését. (7 

évenként 120 óra megszerzése) Az iskola alapítványa anyagi segítséget is nyújt a 

pedagógus továbbképzések terén. 

 

2.5.1 Fejlesztési cél:  

A nyugdíjazások miatt az elkövetkező évek mind a székhelyen, mind a tagintézményben 

nagy feladat elé állítják az iskolavezetést. Fontos tudatosítanunk, hogy a kollégák ne 

tanév közben hagyják itt a gyerekeket, hanem távozásukat a tanév végéhez igazítsák. 

A személyi feltételek biztosítása a távozók helyére a tantárgyfelosztás áttekintésével, 

két szakosok felvételével, fiatalítással kell megtörténjen. 

Mindkét intézményegységben osztálybővülés miatt szükséges újabb pedagógus 

álláshelyek biztosítása. A vezető feladata, hogy megfelelő indoklással a fenntartó felé 

ezt az igényt benyújtsa. 

 

 

3. KÉPZÉSI SZERKEZET, PEDAGÓGIAI PROGRAM 

 

Mottó: „Az iskola dolga, hogy 

megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett 

munka örömére és az alkotás izgalmára, 

hogy megtanítson szeretni, amit 

csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, 

amit szeretünk csinálni.” 

     (Szent-Györgyi Albert) 

 

       Az iskola pedagógiai programja 2013-ban, 2015-ben, majd 2017-ben módosult a 

megváltozott jogszabályi környezet miatt, a fenntartói és működtetési feladatokban 

bekövetkező változások miatt. Munkacsoportokban, a nevelőtestület tagjainak minél 

szélesebb körét bevonva valósítjuk meg a változásokhoz való igazodást. A program 

nyilvánossága biztosított, az iskola partnerei számára elérhető. 

 

  3.1 Képzési szerkezet     

Iskolaszerkezetünk 8 évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás:  

 az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó 

tagozat, 
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 az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felső 

tagozat. 

 

A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek 

fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, kibontakoztatása, a személyiség 

fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve hogy 

az oktatás és a nevelés színtere nemcsak az iskola, hanem az élet számos egyéb 

területe is. 

A fejlesztési, pedagógiai feladatok és közműveltségi tartalmak az egyes nevelési-

oktatási szakaszokhoz kapcsolódnak. 

 

 3.2 Pedagógiai programunk specialitásai: 

 magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás 1. évfolyamtól  

 általános tantervű osztály dráma specialitással  

 emelt szintű matematikaoktatás (a harmadik osztály indítása esetén) 

 2017/2018-as tanévtől a tagintézményben általános tantervű program 

informatika specialitással 

 

Tanítási programjaink szervezési keretei: 

 

 Az angol nyelvet csoportbontásban oktatjuk, anyanyelvi asszisztensek 

közreműködésével. 

 A két tanítási nyelvű csoportokban angolul oktatott tantárgyak:  

 

 A két tanítási nyelvű programmal működő osztályokban a személyiség- és 

kommunikációs készség fejlesztése érdekében beszélgető-köröket tartunk.  

 A művészeti nevelés kiteljesítéseként a drámapedagógiai foglalkozások mellett 

a mindennapos testmozgás keretében táncoktatást is kínálunk a dráma 

programban részt vevő osztályok számára.  

 Hagyományosan magas színvonalú matematikaoktatásunkra alapozva tervezzük 

1. évfolyamtól kezdve egy emelt szintű matematika osztály indítását, ötvözve 3. 

évfolyamtól az angol nyelv oktatásával (1-4. évf. emelt óraszámú, 5-8. évf. 

emelt szintű).  

 2015-2016. tanévtől kezdve beépítjük a Sakkpalota elemeit a 

matematikaoktatásba, valamint a tanórán kívüli tehetséggondozó és fejlesztő 

foglalkozásokba. 

1-2. évf. 3-4. évf. 5-6. évf. 7-8. évf. 

ének,  

rajz, testnevelés 

 

környezet-

ismeret,  

rajz, testnevelés 

természet-

ismeret, 

történelem, 

célnyelvi 

civilizáció 

földrajz, 

célnyelvi 

civilizáció, 

történelem 
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 A dráma programban részt vevőknek önálló modultárgyként a dráma és tánc 

oktatását 1-6. évfolyamon biztosítjuk.  

 Az 1-8. évfolyamon napközis/tanulószobai ellátást biztosítunk. 

 Az egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelést a 

mindennapos testnevelés, az úszásoktatás, a sokszínű tanórai, illetve iskolán 

kívüli programok, projektek, témanapok, az iskolai könyvtár, IKT technológiák 

adta lehetőségek kihasználásával valósítjuk meg. 

 Biztosítjuk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók komplex fejlesztését, 

integrációját.  

 Az esélyteremtés jegyében tehetséggondozó csoportokat és foglalkozásokat 

szervezünk (pl. nyelvi, művészeti, matematikai, sport, stb.), versenyekre, 

pályázatokra készítjük fel tanulóinkat. Intézményi szinten tehetségazonosító 

szűrést és egyéni tehetségsegítést is folytatunk. 

TEHETSÉGPONT regisztrációt valósítottunk meg. 

(http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-191-001-443) 

 Gyógytestnevelést biztosítunk – szakszolgálaton keresztül – azoknak a 

tanulóknak, akiknek az iskolaorvosi, illetve szakorvosi szűrővizsgálat - az 

egészségi állapotuk alapján - könnyített vagy gyógytestnevelést javasol. 

 

3.3 Fejlesztési cél:  

 Alapdokumentumainkat folyamatosan hozzáigazítjuk a változásokhoz.  

 A tagintézményben bevezetésre kerülő új programunk (informatika) a szabadon 

tervezhető órakeret terhére valósul meg. Így 1-4. évfolyamon heti 1 órában, 5-

8. évfolyamon heti 2 órában biztosítjuk az informatika oktatását tanulóinknak. 

A program megvalósításában a Vezető Informatikusok Szövetsége szakmai 

támogatást nyújt számunkra. 

 TEHETSÉGPONT-ként a következő lépésként akkreditációt valósítunk meg. 

 

 

4. NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanórán kívüli 

tevékenységek segítik: 

 

4.1 Beszélgetőkörök 

 

Módszerünk lényege az önkifejezés, melynek első lépcsője, hogy a gyermek 

önálló szövegalkotásra legyen képes, merjen és tudjon saját problémáiról 

beszélni. 

Fejlesztjük a kifejezőkészségét, képessé tesszük a helyes vitakultúra 

elsajátítására, saját nézőpontjuk érvekkel történő megvédésére, mások 

véleményével való összevetésére, vagy azok elfogadására, ha érvelésük 

meggyőző. Céljaink megvalósítását segíti az etika oktatásának megjelenése is. 

 

http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-191-001-443


Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázat – Sós Zsuzsanna 

 

 

18 

4.2  Drámapedagógiai foglalkozások 

 

A dráma, a bábjáték, a zene, a tánc, mint művészeti eszköztár, pedagógiai 

programunk megvalósításának „kifejező és segítő kellékei”.  

A drámapedagógiai foglalkozásoknak iskolánkban már több éves hagyománya 

van. A különböző tanítási órákon módszerként alkalmazzuk. 

Fontosnak tartom, hogy a tanuló korrekt, biztató, motiváló, de pontos 

visszajelzést kapjon személyiségéről és a közösségben elfoglalt helyéről.  

Tanórai keretek között 1-6. osztályban a szabadon tervezhető órákban drámát 

heti 1 órában tanítunk. Drámajátékaink a személyiségfejlesztést célozzák. 

Pedagógiai cél a program megvalósításával, hogy a hozzánk járó gyerekek a 

rájuk leselkedő nehézségeket megoldják, a konfliktusokat kezelni tudják, és 

korunk erőszakos és kíméletlen valóságával szemben a humánumot, a szépet, az 

igaz emberi értékeket őrizzék. 

 

4.3 Hagyományőrző tevékenységek 

 

A közösségek kialakítását erősítő hagyományaink 

 Az elsősöket kezdetben a nyolcadikosok patronálják. Kísérik őket, segítenek a 

ki- és becsomagolásnál, játszanak velük, egy kicsit a nagytestvér szerepét töltik 

be. 

 Minden tanév őszén múzeumi napot szervezünk, így nyolc év alatt tanulóink a 

legfontosabb múzeumokkal ismerkedhetnek meg. 

 Októberben szüreti napot rendezünk kézműves foglalkozásokkal, versenyekkel, 

szülők bevonásával. 

 Angol hagyományokhoz, szokásokhoz híven tartunk "Halloween" napot, illetve 

a „Tökjónapot” október végén.  

 December elején nyílt órákat tartunk, és várjuk a Mikulást. 

 Jeles napokhoz fűződő szokásokat felelevenítjük (Márton-nap, Luca-nap, 

karácsony, kiszézés, pünkösdölés). 

 Februárban farsangot és Valentin-napot szervezünk. 

 Áprilisban iskolanap keretében emlékezünk névadónkra, Janikovszky Évára, s 

ezen a napon tartjuk elsőseink avatását. 

 Művészeti Gálánkat, amelyen minden színjátszó és tánccsoportunk fellép, 

március – május között rendezzük meg az éves munkatervben rögzített 

időpontban. 

 Május utolsó hetében gyermeknapot tartunk. 

 Az utolsó tanítási napon ünnepélyesen búcsúztatjuk nyolcadikos diákjainkat. 

 A tanév során több alkalommal szervezünk kézműves foglalkozásokat. 

 

Környezeti és egészségnevelési hagyományaink 

 nyári táborok, kirándulások 

 jeles napok 

 iskola- és egészségnapok  

 sportnap, versenyek, gyereknap  
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4.4 Diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a 4-8. osztályokban 

megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A 

diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti.  

Az iskolai Diákönkormányzat megbeszélései elfogadott színterei a szabad 

véleménynyilvánításnak. Az osztályközösségek képviselői itt is elmondhatják 

gondjaikat, problémáikat, ötleteiket, javaslataikat. Fontos, hogy ezeken a 

megbeszéléseken alkalmazni tudják a kommunikáció legalapvetőbb formáit, 

melyeket már az osztályfőnöki órák, beszélgető körök keretében megismertek.  

Az iskola vezetőjeként én is részt veszek a megbeszéléseken, az ott felmerült 

előremutató, kreatív javaslatok megvalósításában segítséget nyújtok. 

 

4.5 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások.  

 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 

gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

segítik.  

A tehetségek gondozása iskolánkban kiemelt feladat. Ehhez tehetséggondozó 

órák biztosításával, tehetséggondozó programok támogatásával járultam hozzá. 

Az iskola honlapján – www.janikovszky.net – naprakészen megjelennek a 

tanulmányi és sportversenyek eredményei, kiválóságaink fotójával együtt. 

 

A segítségre szorulók felismerése és támogatása szintén fontos feladat. A 

gyengébb képességű gyerekek egyéni segítséget kapnak a felzárkózáshoz. A 

Szakértői Bizottság véleményével rendelkező tanulók a differenciált órakeretből 

kapják meg a fejlesztésükhoz szükséges óraszámot. A sajátos nevelési igényű 

tanulókhoz érkező utazó gyógypedagógusok, a gyemek tanítója, napközis 

tanítója, a fejlesztő pedagógus, a gyermekvédelmi felelős, az iskolapszichológus, 

logopédus együttes munkája csodákra volt képes iskolánkban. Az együtt 

dolgozás a jövőben is példa értékű kell legyen! 

 

 

4.6 Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés 

 

Az iskola – amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak megfelelően – a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és fejlettségéből 

http://www.janikovszky.net/
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eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és 

integrációs felkészítést szervez.  

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, 

tudásának értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program 

alkalmazásával történik. 

 

4.7 Iskolai diáksport (DSE)  

 

Az iskolai sportfoglalkozásokon részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai 

DSE a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 A sport tehetségek gondozása is fontos feladatunk, hiszen ők elsősorban azok a 

tanulóink, akik tanulmányi téren kevesebb sikerélményhez juthatnak. A DSE 

sportcsoportjaiban való részvétellel, egyesületbe irányítással segítem őket. 

 

4.8 Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  

Jelenleg működő szakköreink: Sakkpalota (képességfejlesztő program);  

Professors’ Club (nyelvvizsga felkészítés); Észforgatók (matematikai 

tehetséggondozó); Képolvasók (Kortárs Műelemző Szakkör); ÁSZ (vizuális 

kultúra fejlesztés, rajzversenyre felkészítés, diákjogok, 

felelősségvállalás,kommunikáció); Kincs Akadémia (Színjátszás); Tigletpilezár 

(Magyar Nyelvi Tehetséggondozás); Tanulással a tudásért (tehetségcsoport) 

Nyelvőrök Klubja; Kortárs írók - Kortárs költők (Könyvtár Klub); Íródiák – 

Iskola Újság (Újságíró szakkör) 

 

4.9 Napközi és tanulószoba 

 

Az 1-8. évfolyamon délutáni foglalkozások keretében biztosítjuk tanulóinknak a 

napközis, illetve tanulószobai ellátást.  

Fokozott segítséget nyújtunk valamennyi diákunknak a tanulásban, megtanítjuk 

őket a helyes időbeosztásra, az önállóságra. Annak érdekében, hogy a tanulási 

időben elvégezhessék a feladatuk nagy részét, a napközis nevelők, az 

osztálytanítók, a szaktanárok és a szülők szoros munkakapcsolatban állnak 

egymással.  

Tartalmas délutáni szabadidős tevékenységekkel segítjük elő a személyiség 

fejlődését. A szabadidőt a tanítási, tanulási tevékenységgel szoros 

összefüggésben kell tervezni.  
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4.10 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítjük 

a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a 

tanulók felkészítését a különféle versenyekre a 

nevelők szakmai munkaközösségei vagy a 

szaktanárok végzik. 

 

 

 

4.11 Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok) 

 

A projektoktatás egy iskolai napon legalább három órát meghaladó foglalkozás 

vagy több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat, mely a 

gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységére épít.  

A feldolgozásra kerülő ismereteket a nevelők szakmai munkaközösségei az 

iskolai éves munkatervben határozzák meg. 

 

4.12 Tanulmányi kirándulások 

 

Pedagógusaink tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének 

természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.  

 

4.13 Osztálykirándulások 

 

Az osztályok számára évente osztálykirándulást szervezünk, ahol a részvétel 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Erdei iskolák, táborozások 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az 

iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, 

illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai 

foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

 

4.14 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás  
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Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha 

az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük.  

 

4.15 Iskolai könyvtár 

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 

  

4.16 Fejlesztési cél: 

 Olyan iskolai közösséget sikerült kialakítani és folyamatosan fejleszteni, 

ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól érzi 

magát tanuló, szülő és pedagógus egyaránt. Ennek egyik biztosítéka, hogy 

eddigi hagyományos programjainkat megtartva, az igényekhez igazodva 

fejlesztjük szabadidős tevékenységeinket.  

 Mind tanulóink, mind a szülői közösség elismerését sikerült kivívnunk a 

programok ilyen gazdag tárházával. Partnereinket, a fenntartó képviselőit 

is rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre, a résztvevők véleményükkel 

szintén megerősítettek benne, hogy kiváló munkát végzünk ezen a területen 

is.  

 Nevelési téren a szülő és az iskola eltérő nevelési hatásaiból adódó 

problémák megoldása jelent kihívást számunkra nap, mint nap. 

Intézményvezetőként a rend és fegyelem fenntartása elsődleges feladatom. 

A tudás és a tisztességes munka becsületének meg kell maradnia, bár a 

szülői megnyilvánulások sajnos nem erre mutatnak. A káros társadalmi 

hatásokból (az agresszió korai megnyilvánulása, a média káros hatása, a 

válások magas száma) fakadó problémákat hatékonyan kell kezelnünk. 

Iskolánkban a nevelés a pedagógus legfontosabb tevékenysége legyen! 

 Személyiség- és közösségfejlesztő munkánkat több szintéren, nagyszerű 

módszerekkel évek óta hatékonyan működtetjük, fontos ennek további 

biztosítása. 

 

 

5. MÉRÉS – ÉRTÉKELÉS  

 

Az iskolában végzett belső és külső mérések sokféle funkciót látnak el.  

Intézményi szintű belső méréseink: alsó tagozaton hangos olvasás mérése 

félévenként; matematika és magyar évfolyamszintű mérése; tanulók fizikai 

képességeinek mérése ősszel és tavasszal. A mérési folyamatokban az iskolavezetés 

mellett a munkaközösség-vezetők, tanítók, tanárok aktív közreműködése 

elengedhetetlen. 

Külső mérések: Oktatási Hivatal által szervezett országos kompetenciamérés, 

idegennyelvi- és célnyelvi mérés; próba nyelvvizsga; minősítő vizsga, illetve eljárás. 
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Eredményük jellemzi az adott iskola tanári tevékenységét, a tanulók teljesítményét. A 

kapott adatokat beépítjük a tanítási-tanulási folyamatba. Az intézményi mérés akkor 

hasznosul, ha a kapott adatok elemzésével önértékelést végzünk. Ennek már kialakult 

rendszere van intézményünkben a mérési felelősök irányításával. 

Ahhoz, hogy munkánkat jobbítani tudjuk, első lépés a hibák őszinte, korrekt feltárása, 

intézkedési terv részletes kidolgozása. Cél, hogy a kollégák kezében olyan eszköz, 

anyag legyen, amely a mindennapi munkába beépíthető.  

Ennek az eljárásnak köszönhetően tudjuk az eddig is jó eredményeinket (országos, 

budapesti, kerületi átlag feletti értékek) megtartani, illetve tovább javítani.  

 

 

A 2016. májusi OH mérés eredményei: 

 

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2016 EREDMÉNYEI 
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6. évf. 

matematika 
1486 1544 1608 1569 1592 

6. évf. 

szövegértés 
1494 1565 1601 1542 1576 

8. évf. 

matematika 
1597 1638 1672 1576 1643 

8. évf. 

szövegértés 
1568 1616 1709 1526 1654 

 

 

 

6. GYERMEKVÉDELEM 

 

A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munka irányítása. A gyermekvédelmi feladatokkal megbízott 

pedagógusok, valamint az erre létrehozott csoport az igazgató segítőtársai, akik 

összefogják az iskola gyermekvédelmi munkáját, elkészítik az iskolai munkaterv 

gyermekvédelmi fejezetét, segítik a pedagógusokat a gyermekvédelmi munkájukban, 

tájékoztatják őket a gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekről. Feladatuk a 
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veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű, valamint a BTM-es, SNI-s gyermekek 

nyilvántartása, fejlődésük figyelemmel kísérése.  

Segítséget nyújtanak az osztályfőnököknek a hatósági intézkedésekhez szükséges 

környezettanulmány és pedagógiai jellemzés elkészítéséhez. Szükség esetén a 

családlátogatást az osztályfőnökökkel együtt végzik.  

Figyelemmel kísérik a tanulók iskolai hiányzásait, valamint a korrepetálásra, 

fejlesztésre szoruló tanulók rendszeres foglalkoztatását, melyről tájékoztatják az iskola 

vezetőit. 

Ma olyan társadalmi és gazdasági helyzetben élünk, amikor különösen fontos szerepet 

kap a gyermek- és ifjúságvédelem. E problémák ismeretében ezen a téren egyre több 

és egyre nehezebb feladatunk van. A rendkívül sokrétű munka elsődleges célja a 

megelőzés. Amennyiben ez már nem megoldható, mert a nehézségek elmélyültek, 

speciális ellátást, célzott segítséget kell adnunk a tanulóknak és családjaiknak.  

Korábban álláshely is biztosított volt a gyermekvédelmi feladatok ellátására. Jelenleg 

vezetői irányítással, pedagógusok között a feladatok megosztásával,  a kötött 

munkaidő terhére valósul meg ez a tevékenység.  

A jogalkotók számára szükséges jelzést tennünk arra, hogy nagy segítség lenne az 

iskolák számára, ha ismét lenne gyermekvédelmi felelős álláshely. 

 

7. KAPCSOLATOK          

 

7.1 A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködése 

 

Az oktatás szolgáltató tevékenység. Munkánk során figyelembe kell venni a 

szolgáltatást igénybe vevők véleményét. A partnerközpontúság olyan szemlélet, 

amely segíti az oktatási intézmény és partnerei közötti kölcsönös elkötelezettség 

kialakítását. 

Iskolánkban folyamatosan feltérképezzük a partneri igényeket szülői és tanulói 

elégedettségi kérdőívek segítségével, és lehetőségeinkhez mérten figyelembe 

vesszük a megfogalmazott elvárásokat. Célunk a partnerközpontú működés 

jegyében – kölcsönös bizalomra épülő – hatékony és eredményes együttműködés 

kialakítása a közvetlen iskolahasználók – pedagógusok, szülők, tanulók – között. 

A kapcsolattartás korábban kialakított formáit (iskolai honlap, elektronikus 

napló, szülői értekezletek, fogadóórák, személyes megbeszélések, 

családlátogatások, szülői munkaközösségi gyűlések) a partneri elégedettség 

növelése érdekében a visszajelzések alapján fejlesztjük tovább.  

Az intézményvezető feladata, hogy nyitottá tegye az iskolát, „közel engedje” 

a szülőket az intézményhez. Nyílt napok keretében a szülők megtekinthetik az 

intézményben folyó munkát, valamint gyermekeik órai tevékenységét. Szülők 

számára is nyitott rendezvényeinken (Szüreti mulatság, Farsang, Janikovszky-

nap, Ballagás; Művészeti Gálák) iskolánk pedagógiai programját hozzuk 

testközelbe. 

A szülők mindig jelentős számban vesznek részt ezeken az alkalmakon. 
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7.2   Fenntartó 

 

2017. január elsejétől a Kelet-Pesti Tankerületi Központ látja el a fenntartói és 

működtetői feladatokat. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

decentralizálásával létrejött tankerületi központok megalakulása közelebb hozta 

az iskolákhoz az irányítást. A tankerületi központ költözése, a munkatársak 

felvétele az eltelt 3 hónap alatt megvalósult. A közelebb kerülés áldásos hatásait 

már most érzékeljük, pl. balesetveszélyes eszközök cseréjének megvalósulása, 

pályázatok gördülékenyebb megvalósítása. 

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ vezetője Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, 

valamint munkatársai az iskolák érdekeit szem előtt tartva dolgoznak, és a 

rendelkezésre álló keretek között igyekeznek biztosítani a szükséges feltételeket. 

 

7.3  Egyéb intézmények 

 

Fontos feladatomnak tartom az iskola már meglevő kapcsolatainak ápolását, a jó 

együttműködés fenntartását a szakszolgálatokkal, közművelődési 

intézményekkel, társintézményekkel. 

 

7.4  A nevelőtestület  

Mottó: „Ha nem becsülöd meg az embereket, 

ők sem becsülnek meg téged, de a jó 

vezetőnek, a kevés beszédűnek, munkája 

végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: 

ez közös munka volt.” (Lao Csu Tao 

könyvéből) 

 

Pályázatom elkészítésében a nevelőtestület véleményét kértem egy kérdőív 

segítségével. A legnagyobb problémák az alábbiakban fogalmazódtak meg: 

 

- a nevelőtestületben nem valósul meg az egyenletes terhelés  

- az intézményen belüli információáramlás nem megfelelő  

- a vezető nem megfelelően kéri ki a véleményeket, nem ösztönzi kellőképpen 

munkatársait 

- a pedagógiai-szakmai munka zavartalan végzéséhez szükséges eszközök 

nem állnak rendelkezésre 

- a vezető nem segíti kellőképpen a harmonikus légkört a tantestületben. 

 

2011. évi CXC. törvény hatályba lépésével az iskolában töltendő kötelező idő a 

pedagógusok számára jelentős mértékben megváltozott. A pedagógusok nehezen 

értették és értik meg a neveléssel-oktatással lekötött, valamint a kötött munkaidő 

fogalmát. Ennek adminisztrálása plusz terhet rótt rájuk. Bár az adminisztráció 

megszűnt – köszönhetően a jogszabályi változásoknak – de a 20-30 évet teljesen 

más rendszerben dolgozó pedagógusok értetlenül állnak az új helyzet előtt. A 

túlóra megszűnése, az esetenként 26 óra teljesítése egy magas átlagéletkorú 
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tantestületben konfliktusokat szül. A kollégák egymásra mutogatva, olykor 

egymás munkáját nem tisztelve (valójában nem is ismerik egymás munkáját, 

csak a saját terhüket érzik) hoznak létre olyan légkört, ami nem viszi előrébb 

iskolánkat. 

Az iskola vezetése mindig is nyitott volt a konstruktív javaslatokra, de sajnos 

ilyenek nem érkeznek hozzánk, ahogy egy pedagógus a kérdőívben 

megfogalmazta: „Megoldási javaslatot nem tudok adni, csak jelezni szerettem 

volna, hogy ezt problémának érzem.” 

 

7.4.1 Fejlesztési cél: 

 Az egyenletes terhelés megvalósítására várom a kollégáim javaslatait. 

Vezetőtársaimmal eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a terhelés egyenletes 

elosztására, de ez a törekvésünk láthatólag nem felel meg a 

nevelőtestületnek. Minden tantestületben vannak kiemelkedően „húzó” 

pedagógusok, de meg kell találnunk azoknak is a feladatot, akik nem veszik 

ki részüket a közös munkából. 

 Az információáramlás kétirányúságát a nevelőtestület részéről is várom, a 

vezetőség tájékoztatása a nevelőtestület oldaláról ugyanolyan elvárás, mint 

az, hogy az intézményvezető átadja az információkat (a pedagógusok 

részéről a titoktartási kötelezettség betartását kérve). A korábbi formák 

(értekezlet, nevelőtestületi faliújság) mellett egyre nagyobb hangsúlyt 

kapott az elektronikus úton történő információátadás: e-mail küldése, 

üzenet e-naplón keresztül. 

 Kollégáimtól tanév végén önreflexiót fogok kérni (maximum egy oldal 

terjedelemben), amelyben megfogalmazzák hogyan érezték magunkat az 

adott évben, a vállalt vagy  kapott feladataikat hogyan teljesítették, mi 

okozott nehézséget, mi adott sikerélményt, milyen tárgyi feltételek 

hiányoznak a jobb munkavégzéshez, milyenek a munkaközösségen belüli 

kapcsolataik, a kollégákkal hogyan tudnak együtt dolgozni. Értekezleti 

keretben a többeknél is megjelenő pontokra én is reflektálok, mindezt név 

nélkül, valamint a következő tanév munkatervében felhasználom a célok, 

feladatok kijelölésére.  

 A kollégák ösztönzésében nagyon kevés lehetőség van az intézményvezető 

kezében, a pedagógus Janikovszky-díj létrehozása mérföldkő volt ebben a 

tekintetben. 

 

 

 

8. ISKOLAI ARCULAT ALAKÍTÁSA 

 

Az első öt éves vezetői ciklusom legnagyobb sikerének az iskolai arculat alakítását 

tartom. A Bánya utcából a Kápolna térre költözés jelentős változás volt, hiszen egy jó 

hírű iskola egy olyan épületbe költözött, ahol korábban a tanulólétszám lecsökkent, a 

Kápolna téri iskola híre igen rossz volt a kerületben.  
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Az új arculat legfontosabb állomásai a következők voltak: 

2012. december – A Janikovszky iskola zászlóját kitűztük a Kápolna téren, ezzel 

jeleztük, hogy „elfoglaltuk ezt a várat”. 

 

2013. április – Felavattuk Janikovszky Éva bronz mellszobrát az iskola „A” 

épületében. A szobrot 2011. januárjában a Bánya utcai iskola udvaráról ellopták. 

Közadakozásból újra kiöntettük Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas szobrászművész 

alkotását, és ünnepélyes keretek között felavattuk 

. 

2013. június – Diák Janikovszky díj megalapítás és kiadása 

 

Eddigi 8. osztályos díjazottaink: 

 

SZÉHELY: 

2013 – Unger Judit 

2014 – Doktor Rebeka 

2015 – Maer Brenda 

2016 – Holánszky Laura 

TAGINTÉZMÉNY:  

2013 – Székely Florentina 

2015 – Fodor Balázs

 

2014. szeptember – Elindul új programunk: emelt szintű matematika és angol nyelv. 

 

2014. április – Elkészült iskolai nyakkendőnk és sálunk, ezzel avattuk fel ekkor 

elsőseinket, és azóta Janikovszky-napon kapják meg legfiatalabb diákjaink. Nemzeti 

ünnepeken, iskolai programokon, versenyeken ezt viselik tanulóink és pedagógusaink. 

Nyolcadikosain ebben ballagnak el. 

 

2014. szeptember – Iskolai póló bevezetése, melyet szabadidős rendezvényeinken, 

kirándulásokon viselünk. 

 

2015. június – A pedagógus Janikovszky-díj első alkalommal kerül átadásra, az 

ARANY-BÁNYA Alapítvány anyagi támogatásával. 

 

Díjazottak: 

 

SZÉKHELY:  

2015 – Király Károlyné 

2016 – Várkonyi Istvánné 

 

TAGINTÉZMÉNY:  

2015 – Vincze Edit 

2016 – Dobos Istvánné 
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2016. február  - az iskola tagintézményében is bevezettük az iskolai sálat és 

nyakkendőt, a székhelyen a farsangon megkapták nyolcadikosaink az iskola 

jelvényét. Ezzel a jelvénnyel fogjuk köszönteni a szeptemberben érkező elsőseinket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. márciusában egy érdekes szülői e-mail érkezett hozzám: 

 

„Nagy lelkesedéssel és csodálattal olvastam az Önök iskolájáról, illetve magáról a 

Janikovszky Éva Általános Iskoláról. 

Érdeklődni szeretnék, hogy tervezne-e a budai oldalon  is tagintézményt létrehozni? 

A kislányom 4,5 éves és már most gondolkodom a leendő iskolán. A terv a két 

tannyelvű iskola, de olyan gyerek centrikus képzés keretében, ahol a gyerek, mint érték 

van számon tartva. Ezt a ritka képzési formát Önökben látom, de sajnos tőlünk nagyon 

messze vannak. Mi a III. kerületben élünk és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan 

örülnének, ha a III. kerületben vagy Budakalászon is lenne egy ilyen szuper iskola.” 

 

Kollégáim és az én számomra is nagy elismerés, hogy tevékenységünk és hírünk már 

Kőbányán is túlmutat, de természetesen ebben az irányban nincs lehetőségünk a 

nyitásra. 
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9. ÖSSZEGZÉS – VEZETŐI PROGRAM 

 

A magyar közoktatás nagy változásokat élt és él meg első ötéves vezetői ciklusom 

alatt. A folyamatos változások mindig új és új teendőket hoztak magukkal, kevés időt 

biztosítva a megfelelő szintű végrehajtásra. Pedagógiai programunk ez idő alatt 

háromszor került átdolgozásra.  

Sikerült egy vonzó arculatú, jó iskolát létrehozni és működtetni Kőbányán. 

Intézményünk híre már túlmutat a X. kerületen, oktató-nevelő programjaink igen 

keresettek a szülők körében. 

A vezetői programomban megfogalmazott fejlesztési célokat az elkövetkező öt évben 

szeretném megvalósítani, az általam elindított és megvalósított tevékenységeket 

folytatni. Mindezt úgy, hogy az intézmény valamennyi alkalmazottjának és diákjának 

tehetségét szeretném az iskola javára hasznosítani. 

 

 

 

        

 

 

Sós Zsuzsanna 

            pályázó 

 

 

 

 


