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1. BEVEZETÉS  

1.1. Szakmai önéletrajz, pályázói motiváció 
 

1.1.1. Szakmai önéletrajz 
 

Személyi adatok  

Vezetéknév / Utónév(ek) Kovács József István  

Cím(ek)  

Telefonszám(ok) Az elektronikus verzióban   

E-mail(ek) a személyes adatok 
  

Állampolgárság nem láthatók, csak a nyomtatott verzióban! 
  

Születési dátum A nyomtatott verzió az igazgató-helyettesi 
irodában tekinthető meg. 

  

Neme  
  

Betölteni kívánt 

munkakör / foglalkozási 

terület 

intézményvezető 

  

Szakmai tapasztalat  
  

Időtartam 2000. 09. 01. – mai napig 

Foglalkozás / beosztás gyógypedagógiai tanár, felsős szakmai munkaközöség-vezető, 

COMENIUS 2000 II. intézményi modell minőségirányítási Támogató 

Csoport vezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, a felsős szakmai 

munkaközösség irányítása, beszámolók írása, részvétel rendezvények 

szervezésében, az iskola minőségfejlesztésének irányítása 

A munkáltató neve és címe Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

1095 Budapest, Gát utca 6. 

Tevékenység típusa, ágazat 
 

oktatás-nevelés 

 

2013. 09. 01. – mai napig 

gyógypedagógiai tanár, felsős szakmai munkaközöség-vezető, 
BECS-tag 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, a felsős 

szakmai munkaközösség irányítása, beszámolók írása, 

helyettesítések elrendelése, az iskola önértékelésének 

segítése, irányítása 

változatlan, jelenlegi 

oktatás-nevelés 
 

Időtartam 2000. 09. 01. – 2013. 08. 31. 

Foglalkozás / beosztás gyógypedagógiai tanár, felsős szakmai munkaközöség-

vezető, COMENIUS 2000 II. intézményi modell 

minőségirányítási Támogató Csoport vezető 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, a felsős  

szakmai munkaközösség irányítása, beszámolók írása, 

részvétel rendezvények szervezésében, az iskola 

minőségfejlesztésének irányítása 

A munkáltató neve és címe változatlan, jelenlegi 

Tevékenység típusa, ágazat 
 

oktatás-nevelés 
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Időtartam 1998. 09. 01. – 2000. 08. 31. 

Foglalkozás / beosztás gyógypedagógiai tanár, felsős szakmai munkaközöség- 

vezető,  

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, a felsős szakmai 

munkaközösség irányítása, beszámolók írása, részvétel ren- 

dezvények szervezésében,  

A munkáltató neve és címe változatlan, jelenlegi 

Tevékenység típusa, ágazat 

 
oktatás-nevelés 

Időtartam 1993. 08. 15. – 1998. 08. 31. 

Foglalkozás / beosztás gyógypedagógiai tanár 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, részvétel 

rendezvények szervezésében 

A munkáltató neve és címe Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

1095 Budapest, Gát utca 6. (jelenlegi) 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás-nevelés 

  

Időtartam 1990. 08. 16. – 1993. 07. 30. 

Foglalkozás / beosztás gyógypedagógiai tanár 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, részvétel 

rendezvények szervezésében 

A munkáltató neve és címe Általános Iskola és Diákotthon (előző intézmény jogutódja) 

5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Tevékenység típusa, ágazat 

 
oktatás-nevelés 

Időtartam 1989. 08. 30. – 1990. 08. 15. 

Foglalkozás / beosztás sorkatonai szolgálat  

  

Időtartam 1987. 09. 01. – 1989. 08. 31. 

Foglalkozás / beosztás képesítés nélküli nevelő, osztályfőnök ill. napközis nevelő 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

tanulásban akadályozott gyerekek oktatása, részvétel 

rendezvények szervezésében 

A munkáltató neve és címe Kisegítő Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon 

5300 Karcag, Kisújszállási út 45. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás-nevelés 

Időtartam 1986. 09. 01. – 1987. 06. 30. 

Foglalkozás / beosztás képesítés nélküli nevelő (matematika, fizika, technika oktatása) 

Főbb tevékenységek és 

feladatkörök 

többségi általános iskolás 5-8. osztályos gyerekek oktatása 

A munkáltató neve és címe Általános Iskola Kiskulcsos  

5300 Karcag, Kisújszállási út 112. 

Tevékenység típusa, ágazat oktatás-nevelés 
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Tanulmányok 
(Oklevelet nem adó tanfolyamok 

felsorolása az „Egyéb képessé-

gek” rovatban olvasható) 

 

  

Időtartam 2002. 09. 15. – 2003. 12. 30. 

Végzettség / képesítés okleveles közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

szakvizsgázott pedagógus 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  (Budapest) 

Időtartam 1988. 09. 01. – 1992. 06. 10. 

Végzettség / képesítés okleveles oligofrénpedagógia - szomatopedagógia szakos  

gyógypedagógiai tanár 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola  

(Budapest) 

  

 

Időtartam 

 

1982. 09. 01. – 1986. 06. 12. 

Végzettség / képesítés gimnáziumi érettségi 

Főbb tárgyak / gyakorlati 

képzés 

 

Oktatást / képzést nyújtó 

intézmény neve és típusa 

Gábor Áron Gimnázium (Karcag) 

  

  
  

Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

  

Anyanyelv(ek) magyar 
  

  

Társas készségek és 

kompetenciák 

Munkaközösség-vezetőként alkalmam nyílt 8-10 kolléga  

összefogására, vezetésére. Vezetői stílusomra az empátia,  

tolerancia, de szükség esetén a határozottság is jellemző.  

2005 óta évente gyakorlatvezető mentorként is tevé-

kenykedem az ELTE Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai 

Kar Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája tanszékén 

tanuló hallgatókkal. 
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Szervezési készségek és 
kompetenciák 

 

Jó szervező vagyok, melyet iskolai rendezvények, 

kirándulások, csapatépítő tréningek megszervezésénél 

kamatoztatok. 
  

Műszaki készségek és 

kompetenciák 

szívesen szerelek számítógépeket, az iskolai eszközöket is 

évek óta így tartom karban 
  

Számítógép-felhasználói 

készségek és 
kompetenciák 

Windows operációs rendszerek, Linux, Sulix felhasználói 

ismeret, Microsoft Office (Word, PowerPoint, Publisher, Excel),  

Pinnancle video szerkesztő kezelési ismerete 

 

2006.09.27.-2006.09.29. 

az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete 

szervezésében 30 órás tanfolyam: Internethasználati 

alapismeretek 

 

2006.11.29. – 2006.12.01. 

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (1073 Bp. Kertész 

u. 20.) szervezésében 30 órás tanfolyam: „Sulinet Digitális 

Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése 

és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában” 
 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

 

 
 

 

  

  

  

Egyéb készségek és 

kompetenciák, főbb 
tanfolyamok 

2011. 10. 27. – 2011. 11. 18. 

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (Budapest) 

Pedagógusok felkészítése komplex természet-
tudományi laboratóriumban folyó oktatásra”    
(30 órás tanfolyam) 

 

2010. 11. 18-19., 23-24. 

OFFICINA Humán Szolgáltató Bt.  (Budapest) 

Menedzsmentképzés, az együttnevelésre felkészítő 

oktatás-szervezési képzés   (30 órás tanfolyam) 

 

2009. 04. – 2009. 05. 

Magyar Gallup Intézet (Budapest) 

„A minőségirányítási program megvalósítása, ezen belül  

 az új elemek működtetése: az országos kompetencia- 

 mérés beépítése az intézmény folyamatos 

fejlesztésébe,  pedagógusok teljesítményértékelése, 

gyermeki/tanulói  esélyegyenlőség biztosítása” (30 órás 

tanfolyam) 
 

2007. 10. 09. – 2007. 10. 11. 

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest) 

„A kompetencia alapú oktatási programcsomagok  

alkalmazása – projektmenedzsmenti ismeretek tréning  

jellegű továbbképzése közoktatási intézmények  

pedagógusai számára”  (30 órás tanfolyam) 
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Egyéb készségek és 

kompetenciák, főbb 
tanfolyamok 

(folytatás) 

 

2007. 05. 08. – 2007. 05. 10. 

Erzsébetvárosi Pedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest) 

„A kompetencia alapú oktatási programcsomagok  

alkalmazása – szociális, életviteli és környezeti  

programcsomag az 1-6 évfolyam számára”   
(30 órás tanfolyam) 
 

2000. 09. 19.   

Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs 

Központ 

Akkreditációs szakértői felkészítés 
 

1999. 09. 28. – 1999. 12. 07.  Fővárosi Pedagógiai Intézet 

A pedagógiai programra épülő minőségjavítási,  

intézményértékelési rendszer kialakítása (30 órás 

tanfolyam) 
 

1996. 06. Fővárosi Pedagógiai Intézet 

Környezeti nevelési szakértő tanfolyam 
 

1996. 01. 29. Ferencvárosi Pedagógiai Központ 

Szenzitív környezetpedagógia tanfolyam 
 

1994-1995. tanév  

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar  

környezetvédelem szak (intenzív tanártovábbképzés) 
  

Járművezetői 
engedély(ek) 

B kategóriás járművezetői engedély 

  

Kiegészítő 

információk 

Köznevelési szakértő 

(oligofrénpedagógia, pedagógiai szakmai ellenőrzés és 

minősítés) 

2015. 01. 01. – napjainkig  

 

Közoktatási szakértő (környezeti nevelés és akkreditáció):  

1997. 04. 20. – 2002. 04. 20. 
 

  

Kitüntetések 2007.  Ferencváros Szolgálatáért Díj  
http://www.ferencvaros.hu/index3.php?name=kdszp#3 

 2016. Gordosné Szabó Anna-díj (főiskolai 

gyakorlatvezetésért) 
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1.1.2. Pályázói motiváció – bevezető helyett 
 

  „Soha ne rombolj le kerítést addig, míg ki nem deríted, miért emelték!”  

(Robert Frost) 
 

Jogosan vetődik föl a kérdés: Miért és miért éppen most szeretnék intézményve-

zető lenni? A kérdés első részére könnyű válaszolnom: mert szeretem ezt az intézményt, 

hiszen „ezer szállal” kötődöm hozzá! (Ezekből néhányat az alábbiakban be is mutatok.) 

Okleveles pedagógusi munkám legmeghatározóbb évei ehhez az iskolához kötnek.  

Úgy érzem, hogy az eddig szerzett tapasztalataimmal – melyet az elmúlt 24 év alatt, az 

eddigi három vezetővel való szoros, közös munka közben szereztem – nagyobb „törés” 

nélkül lennék képes a már megkezdett munkákat folytatni, a közösen eltervezett újítá-

sokat létre hozni, és a hagyományainkat megtartva, azokra építve az intézményt vezetni. 

 Az elmúlt évek során többször kaptam ajánlatot más nevelőtestületektől, esetleg 

fenntartótól, hogy az intézményvezető nyugdíjba vonulása után pályázzak a megürese-

dett vezetőségre. Nagy megtiszteltetésnek vettem azt, ha személyemet kisebb-nagyobb 

mértékben megismerve, alkalmasnak tartottak egy általam merőben ismeretlen felépí-

tésű iskola és annak nevelőtestületének vezetésére. A felkérésekre adott válaszaimban 

viszont mindig kiemeltem: én jól érzem magam ebben az intézményben, nekem itt a 

helyem, mert itt még sok tennivaló vár rám. Az iskolában és a helyi közösségért végzett 

munkámért 2007-ben Ferencváros Képviselőtestülete a „Ferencváros Szolgálatáért-díj”-

at adományozta. 

A kérdés második részére a válasz ettől összetettebb. Megítélésem szerint, ma-

gánéletemben, munka és tapasztalatszerzésemben, valamint szakértői tevékenységem-

ben most érkezett el annak az ideje, hogy mindhárom – számomra egyaránt fontos te-

rület – támogatni tudná vezetői munkámat. 

Nem véletlenül választottam pályázatom mottójául a fenti Robert Frost idézetet. 

Személyiségemmel teljesen összhangban áll annak mondanivalója. Hiszem és vallom, 

hogy azon „kerítések” nagyobb része, amelyekkel az intézményben találkozunk, nem te-

vékenységünk gátjaként, hanem védőkorlátként jelennek meg. Ezen „kerítések”-et tartó 

oszlopok lerakásában magam is részt vettem, így jól tudom, hogy a biztonságos munka-

végzéshez, a pedagógiai szabadság, kreativitás kiteljesedéséhez szükség van ezen bizto-

sító pontokra. 

Főiskolai tanulmányaim során – pedagógiai munka mellett – alkalmazható ismere-

teket szereztem az oligofrénpedagógia (tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógi-

ája) és szomatopedagógia (testi- és mozgásfogyatékosok pedagógia) szakirányok területein. 

A főiskolán tanultakat – az önéletrajzból láthatóan – folyamatosan bővítettem, kiegészí-

tettem az adott helyzethez, elvárásokhoz kapcsolódóan.  
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A tantestületből elsők között voltam, akik 1999-ben - igazgatónk vezetésével – fel-

karolták a minőségfejlesztés folyamatát (Szak 99’ – Magyar Gallup Intézet) akkor, amikor 

még nem volt kötelező annak működtetése az oktatási intézményekben. A Támogató 

Csoport vezetőjeként 14 évig láttam el ezt a feladatot (Comenius 2000 I. és II. modell), végig 

felelősséggel. Úgy érzem, hogy „minőségfejlesztős” múltamban szerzett ismereteimből 

nagyon sok gyakorlati tapasztalatot tudnék hasznosítani vezetői munkámban, mivel a 

közoktatásban jelenleg működő önértékelési és pedagógiai szakmai ellenőrzési, minősí-

tési rendszer a minőségfejlesztés utódjának tekinthető. Látható ez a kötelező minőség-

fejlesztés kivezetésének, illetve az Életpálya modell és tanfelügyeleti rendszer indításá-

nak egyező időpontjából is (2013). 

Iskolánkban – választható módon – 1995-ben kezdődött el a környezeti nevelés 

bevezetése – általam. 1996 májusában – a Madarak és Fák Napjához igazítottan –  

rendeztük meg először az iskolai munkaközöség tanulói számára az első környezeti ne-

velési akadályversenyt, a Népligetben. Ezt projektté bővítve azóta is rendszeresen szer-

vezzük, melynek anyagi alapját pályázattal (Ferencvárosi Önkormányzat, Városfejlesztési, 

Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság – Zöld pályázata) teremtem elő. Ezen pá-

lyázat segítségével sikerül rendszeresen – az egészséges életmódra nevelés keretében – 

az iskola 1-8 osztályainak szabadidős- és sporteszközöket (labdák, ugrálókötelek, frizbik, 

pelota…) vásárolni, valamint pedagógus-diák összetételű autóbuszos környezetpedagó-

giai alapokra építő (nemzeti parkjainkba, természetvédelmi látványosságokhoz…) kirándulásokat 

szerveznem. Iskolai környezeti nevelési tevékenységünk következő szintjét 1997-ben  

értük el, amikor vezetésemmel megalakítottuk a Feketerigó Környezeti Nevelési Oktató-

központot, melyet szeptemberben felvettek a Környezet- és Természetvédelmi Oktató-

központok Országos Szövetségébe (KOKOSZ). Itt további szervezői, vezetői tapasztalato-

kat szerezhettem, valamint új kapcsolatokat építhettem. Az iskolai oktatóközpontok  

vezetői 2003-tól 2008-ig (a KOKOSZ-ból kilépésünkig) az iskolai szekció vezetőjének  

választottak, amelyet nem csak saját, hanem iskolánk elismerésének is tekintek.  

Intézményünk informatikai rendszerének kiépítése (hálózat, WIFI, kliensgépek tele-

pítése…), karbantartása, WEB-lapjának elkészítése, korszerűsítése (az egyes munkaközös-

ségek most már maguk formálják saját honlaprészüket) szintén személyemhez kötődik.  

Jelenlegi intézményvezetőnk kezdeményezésére sokat fejlődött iskolánk elektronikus 

kommunikációja, de úgy gondolom, még bőven van további lehetőség a fejlesztésre. 

Kerületünk önkormányzatának a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0002 számú, „Ferenc-

város a korszerű természettudományos oktatásért” című pályázatán nyert támogatásá-

val, 2011-ben természettudományos laborkomplexumot építettek a Leövey Klára Gim-

náziumban. Az itt tartandó kémiai, kísérletező órákat szintén én vezetem a 7. és 8. osz-

tályos tanulóinknak immár 6 éve. A labor kísérletgyűjteményeit koordinációmmal, két 

kolléganőm segítségével adaptáltuk, hogy a többségi iskolákban integráltan tanuló  

SNI-s gyerekek is adekvátan tudják a labort használni. 
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A Pedagógus Életpálya Modell indulása előtt, 2014-ben magam is jelentkeztem az 

Oktatási Hivatal által meghirdetett Pedagógiai szakmai ellenőrzési (tanfelügyelet) és peda-

gógusminősítési szakértői képzésekre (TÁMOP-3.1.5/12 és TÁMOP-3.1.8). Így 2014 novembe-

rében sikeres próbaminősítési eljáráson vettem részt, mely szakértő Mesterpedagógus 

Tanúsítványt és besorolási fokozatot jelentett számomra. Ez lehetővé tette, hogy nem 

csak az OH – POK általi megbízásokat teljesítsem, de azon kollégáimnak is közvetlen  

tanácsadói és segítői támogatást nyújtsak, akik minősítési eljárás előtt, vagy közben  

álltak/állnak.    

2005-óta folyamatosan részt veszek a gyógypedagógusképzésben, mint gyakorlat-

vezető mentor. Munkám elismeréseként 2016-ban Gordosné Szabó Anna-díjban része-

sített az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola dékánja.  

Bár büszke vagyok erre a díjra, hiszen szakirányonként évente 1 gyakorlatvezetőt díjaz-

nak ezzel az elismeréssel, sokkal fontosabbnak tartom, hogy a nálam gyakorlatot telje-

sítő hallgatók megelégedéssel, pedagógiailag fejlődve hagyják itt a gyakorlat végén isko-

lánkat. Az pedig külön örömmel tölt el, ha néhány évre, vagy akár véglegesen is ebben a 

tantestületben üdvözölhetem munkatársként volt hallgatóimat. 

 Motivációs bemutatkozásom végén álljon itt pedagógiai hitvallásom, melyet elő-

ször a minősítésem alkalmával öntöttem szavakba – bár mindig is eszerint éltem: 

Egy pedagógus mindig szem előtt van, a középpontban áll. Magatartásával, viselkedésé-

vel mintát mutat tanítványainak, kollégáinak, embertársainak. Ezt a mintát viszont csak 

akkor tudja közvetíteni, ha szavai és tettei összhangban vannak egymással, tehát hiteles. 

A pedagógiai és emberi hitelesség a pedagógus munkájának alfája és omegája. Hiteles-

ség nélkül nincs jó pedagógus, nincs jó vezető. 

Jelenlegi munkahelyemen 25. éve dolgozom. Célom, hogy még hosszútávon itt dolgoz-

zak és megfelelő minőségű vezetői munkával hozzájáruljak az intézmény sikeres műkö-

déséhez. 
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2. Az intézmény bemutatása 1 
 

2.1. Az intézmény jogállása, típusa, tevékenységei 
 

A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (továbbiakban: FKÓÁI és EGYMI) többcélú, szegregált, gyógype-
dagógiai köznevelési intézmény. Iskolánk különböző típusú sajátos nevelési igényű tanu-
lók nevelését-oktatását látja el.  

 

Fenntartója a Belső-Pesti Tankerületi Központ (1071 Budapest, Damjanich utca 6.).  

 

Az intézmény egy székhelyen (1095 Budapest, Gát u. 6.) és két telephelyen (1095 
Budapest, Thaly Kálmán u. 17., 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35.) működik. Szakmai alap-
dokumentuma szerint köznevelési alapfeladatként óvodai (integráltan nem nevelhető, sajátos 

nevelési igényű gyerekek gyógypedagógiai nevelése – beszédfogyatékos, autista, értelmi fogyatékos);  
általános iskolai (sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása – értelmi fogya-

tékos {tanulásban akadályozott (TANAK), értelmileg akadályozott (ÉRTAK)}, autista), valamint  
egységes gyógypedagógiai, módszertani (utazó gyógypedagógusi hálózat) feladatokat lát el. 

 

Az intézmény vezetője a tankerületi igazgató közvetlen irányítása mellett végzi 
munkáját. Közvetlen munkatársai az intézményvezető-helyettes, a munkaközösség-ve-
zetők és az adminisztrációs dolgozók. 

 

Az intézmény működését a mindenkori érvényes jogszabályok határozzák meg. 

 

*     *     * 

 

 

 

  

                                                           
1 Kovács Beáta 2015-ös intézményvezetői pályázatában leírt adatok felhasználásával  
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2.2. Szervezeti felépítés, jelenlegi intézményi struktúra 
 

Az intézmény feladatellátási helyeinek munkáját az intézményvezető koordinálja.  

A vezetés jelenlegi struktúrájának vázlatát az alábbi ábra mutatja: 

 

Az intézményvezetőt munkájában az intézményvezető-helyettes támogatja, aki – 

távolléte alatt – az intézményvezetőt teljes jogkörrel helyettesíti. Együttesen felelnek 

azért, hogy az intézmény tanügyigazgatási szempontból is jogszerűen működjön.  

A pedagógusok, a pedagógiai munkát közvetlenül segítők és a technikai dolgozók mun-

kájának összehangolása közös feladatuk.  
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Munkaközösségeink szakmai munkáját a munkaközösség-vezetők koordinálják – 

az intézményvezető és helyettese irányítása alatt. Közöttük szoros elektronikus (email) 

és lazább személyes kapcsolat (a vezetőség minden hónap első hétfőjén tart megbeszélést) van.  

A vezetéshez szervesen kapcsolódnak az adminisztratív, illetve gazdasági jellegű felada-

tok, melyeket az iskolatitkár végez. 

A technikai dolgozók munkáltatói jogkörét 2013 – 2017-ig a Ferencvárosi Intézmény 

Üzemeltetési Központ (FIÜK) gyakorolta. 2017. január 01-től átkerültek ők is a KLIK-al-

kalmazottak közé. Ez könnyebbé és egyszerűbbé teszi a munkájukkal kapcsolatos kom-

munikációt, mivel egy-egy probléma megoldásához nem szükséges „többletköröket” 

futni, más munkáltatón keresztül érvényt szerezni a megalapozott vezetői kéréseknek. 
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3. Helyzetelemzés 
 

3.1. Az intézményi környezet bemutatása 
 

 A Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény mindhárom feladatellátási helye a Középső-Ferencvárosban ta-

lálható. Székhelyünk címe: 1095 Budapest IX., Gát utca 6. szám. József Attila szülőházá-

ban kialakított Emléhellyel szemben, szerves – építési – egységet alkotva a Kaníziusz 

Szent Péter templommal. Itt nyolcévfolyamos, évfolyamonként egy-egy osztállyal mű-

ködő szegregált (nem integrálható, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott 

tanulókat oktató) általános iskolát találunk. Tanulóink (62 fő2) az illetékes Pedagógiai 

Szakszolgálatok Szakértői Bizottsági Tagintézményeinek javaslatára kerülnek iskolánkba. 

Székhelyünkön kívül két telephelyen működünk. A Gát utcához közel lévő autista 

munkaközösségünk a 1095 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. szám alatt található.  

Itt 26 fő enyhe vagy középsúlyos és autista tanulót nevelünk-oktatunk 4 összevont isko-

lai osztályban, és egy óvodai csoportban. Az óvodai munkaközösségünk székhelyünktől 

távolabb, a Vágóhíd utca 35-37. szám alatt működik. Itt 44 értelmi fogyatékos, autista és 

beszédfogyatékos kisgyermek komplex gyógypedagógiai fejlesztését látjuk el 5 csoport-

ban.  

Intézményünk – jogszabályban biztosított lehetőségével élve – 2011-ben utazó 

gyógypedagógusi hálózattá alakította át az 1999-ben iskolánkhoz került kerületi logo-

pédiai szakszolgálatot. A hálózat munkatársai a 2016-17-es tanévben 119 fő, többségi 

intézménybe (óvoda, iskola) integrált, sajátos nevelési igényű, illetve beszédfogyatékos 

gyermeket láttak el kerületünkben.   

Tanulóink környezete különleges sajátosságokkal bír. Az évek múlásával, a ferenc-

városi városrehabilitáció fokozatos kiteljesedésével, egyre több család került minőségi-

leg sokkal jobb, élhetőbb lakáskörülmények közé. Azonban még most is nagy számban 

vannak – bár hivatalosan hátrányos helyzetűnek nem nyilvánított – nehéz anyagi körül-

mények között élő családjaink. A nem megfelelő szociális körülmények nevelés szem-

pontjából is nehéz, nem egyszer súlyos helyzetbe hozzák a szülőket, melyet a családdal 

közösen, néha külső segítséget igénybe véve próbálunk részben vagy egészben megol-

dani. 

  

                                                           
2 A létszámadatok forrása: KIRSTAT 2017. 
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3.2. Infrastrukturális háttér, tárgyi feltételek  
 

Intézményünk székhelye – mely 1903-ban eredetileg zárdának készült– egybe-

épült a mellettünk álló, lazarista Kaníziusz Szent Péter templommal.  

                                                                                                                  
(saját fénykép) 

Ebből következően paraméterei messze állnak az iskoláktól elvárt, ideális infra-

strukturális feltételektől: szűk folyosók, kis alapterületű tantermek, részben fűtetlen lép-

csőház jellemzik, melyekhez a régi építkezési stílusra jellemző nagy belmagasság tarto-

zik. A mosdókban nincs meleg víz, szaktantermünk is csak néhány van kialakítva 

(két interaktív táblás tanterem, egy informatika, egy technika és egy ének terem). 

Az osztálytermek megvilágítása sem megfelelő, különösen igaz ez a mesterséges megvi-

lágításra (magasan vannak a fényforrások).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(saját fényképek) 
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Az épület folyamatos karbantartást igényel, sőt a teljes felújításra is megérett.  

A Ferencvárosi Önkormányzat működtetői időszakából több, nagyobb, rendszerszintű 

felújítás is történt: fűtésrendszer korszerűsítése, elektromos hálózat felújítása, utca-

fronti  nyílászárók cseréje,  parkettacsiszolás.  A tantermek, folyosók festését, az ajtók, 

ablakok mázolását részben a működtető, részben különböző intézmények dolgozói (rész-

letesebben a „Társadalmi kapcsolatok” bekezdésben), részben saját pedagógusaink nyári 

szabadságuk végén végezték.  

Iskolaudvarunk szintén rendezésre vár. A belső udvar aszfaltozását működtetői 

időszakában a Ferencvárosi Önkormányzat ugyan megcsináltatta, de az évek óta halasz-

tott fontos feladatok elvégzése egyre sürgetőbben jelentkezik.  

Salakpályánk a mindennapos testnevelés és a délutáni levegőzés szolgálatában áll. 

Sajnos az utcafronti kerítés melletti részen több gödör keletkezik, amelyek baleseti for-

rást jelenthetnek. A pálya füvét karbantartónk rendszeresen nyírja, ezért az sportolásra, 

délutáni játékra alkalmas. A futballkapuk rögzítettek, nem jelentenek balesetveszélyt.  

A futballpálya mögötti játszóterületen is erősen elhasznált állapotú játékok vannak, fel-

újításuk, modernizálásuk szükséges.  

Hátsó udvarunk sok évvel ezelőtt a terület rendezésekor került iskolánkhoz.  

Eredetileg a mellettünk működő, bölcsődeként funkcionáló intézményhez tartozott.  

Félig betonos, félig földes borítású terület. Sajnos, a földes részen a régi játékok eltávo-

lítása után a tartócsövek 3-5 cm-es maradványai maradtak hátra, amelyek lehetséges 

baleseti forrást jelentenek. Főként melegebb tavaszi-nyáreleji napokon okozhat problé-

mát, ha a gyerekek szandálban kergetőznek a területen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(saját fényképek) 
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Az épülethez tartozó gépkocsibejáró kapunk a Gát utcára néz. Ezen át közlekedik 

az ebédszállító jármű, az iskolabusz, illetve az intézménybe érkező más gépkocsik (kollé-

gák, áruszállítás…). A kapu – szintén üzembentartói kiépítés következtében – távirányító-

val működik. Sajnos, mivel fémkapuról van szó, a szárnyak záródásakor hangos csattanás 

hallatszik, amely a környéken lakók nyugalmát zavarja. (Ezt már szóvá is tették több alka-

lommal. Sajnos, az eddigi próbálkozások, melyet a záródás hangjának tompítására tettek, nem 

hoztak megfelelő eredményt.) További problémát jelent, hogy a portásnak kell – távirányí-

tóval – beengednie az intézménybe érkező gépjárművek egy részét. Erre az időre a porta 

és a személyi bejárat zárva és őrizetlenül marad, megnehezítve ezzel az épületbe való 

bejutást. A kaputól az aszfaltozott udvari részig tartó gépkocsibejáró földes-murvás te-

rület. Esősebb időszakban, valamint hó-jégolvadás után annyira felázik, hogy nehéz-

kessé, szinte lehetetlenné válik a gépkocsik be- és kihajtása.  

 

(saját fénykép) 

 

Iskolaudvarunk – a környező általános iskolák udvarával összehasonlítva – zöldte-

rület szempontjából kiváló helyzetben van. Az udvaron levő idős platán, kislevelű hárs  

és tatárjuhar melegben is árnyékot nyújt játszó tanulóink számára.  

A focipálya rész nagyobb hányadát fű borítja. A környezet zöldítésében, valamint eszté-

tikai szempontból is, jelentős szerepet játszik az utcafronti téglakerítésre felfutó boros-

tyán és vadszőlő. 

*     *     * 
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(saját fényképek) 

Autista munkaközösségünk a Thaly Kálmán utca 17. szám alatti telephelyünkön 

működik egy kb. 20 éves épületben. Az 1998 szeptemberében, ellátatlan autista tanuló-

ink számára, a IX. kerület Balázs Béla utcában indítottunk csoportot, majd a munkakö-

zösség 1999 áprilisában költözött az akkor frissen felújított épületbe. Mivel a székelyünk 

épületétől fiatalabb ingatlanról van szó, külső és belső állapota is sokkal jobb annál. 

A földszinten fejlesztő szoba, vizesblokk, egy osztályterem, egy tornaszoba, egy 

12 gyermek befogadására alkalmas ebédlő és tálalókonyha található. Ezek mérete meg-

felelő. Az első emeleten két kis alapterületű tanterem, vizesblokk, egyéni fejlesztő szoba, 

interaktív táblás terem és tanári szoba található. A második emeleten egy kis és egy nagy 

alapterületű osztályterem, vizesblokk és egy egyéni fejlesztő szoba került kialakításra. 
(A nagyobb alapterületű tanterem 2015-ig iskolánk könyvtáraként üzemelt.) 

Bár szűk a hely, a nevelő-oktató munka zavartalanul folyik az épületben. 

Az egész épületnek sajátos hangulatot kölcsönöznek a speciálisan autisták számára ki-

alakított protetikus, térben és időben strukturált, piktogramokkal ellátott tantermek,  

folyosók, vizesblokkok.  

Az épület udvara – a területrendezés előtt – nagyobb oktatókertet biztosított a 

csoportok számára. 2013-tól viszont az udvar egy része intézményi parkolóként funkci-

onál, melybe távirányítóval ellátott kapun keresztül lehet behajtani. Ezen az udvaron egy 

vadgesztenyefa található, mely nem csak hűsítő árnyékot biztosít meleg napokon, ha-

nem termésével a kézműves foglalkozásokhoz is bőségesen hozzájárul. A füves udvar 

rendezett, kis játszótérrel ellátott, közvetlen összeköttetésben áll a székhely udvarának 

hátsó részével. (A székhelyen leparkoló ételszállító autóból hozzák át naponta a reggelit és ebé-

det a melegítőkonyhára.)  
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(saját fénykép) 

 

Mind a székhelyen, mind pedig az autistáknál adott a kábeles, gyors  

(256 Mbps letöltési sávszélesség) Sulinet által biztosított internetes kapcsolat. Megfelelő 

számú és – a Klebelsberg Központ TÁMOP pályázatával biztosított – megfelelő minőségű 

informatikai eszköz áll a pedagógusok és gyerekek rendelkezésére. 

A motiváció és cselekedtetés, az interaktivitás és fejlesztés szempontjából kulcsfontos-

ságú SMART típusú interaktív táblák is mindkét feladatellátási helyünkön elérhetők a 

kollégák számára. Fejlesztő eszközök részben régebbről, részben alapítványunk támoga-

tásával, megfelelő számban és minőségben jelen vannak. Napközis csoportjaink eszkö-

zös ellátottsága is megfelelő (alapítványi és pályázati támogatásból). 

 

*     *     * 
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Óvodai munkaközösségünk a Vágóhíd utca 35. számú telephelyen működik, öt 

óvodai csoporttal. Maga az épület 1980-ban épült, panelmódszerrel. Építészetileg a  

Kerekerdő Óvodával alkot egy objektumot. Intézményünk 1994-ben kapta meg, ekkor  

korai fejlesztő tagozatunk kezdte meg itt működését. A korai fejlesztőhöz két évvel  

később (1996) kapcsolódott az óvoda, kiszolgálva ezzel a kerületi társadalom által  

generált újabb szükségleteket. 

 

(saját fényképek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   (saját fényképek) 

 

 

 

 

 

 

Az épület 2012-2014 között részleges felújításon esett át a Ferencvárosi Önkor-

mányzat jóvoltából. Így az óvodai nevelő-fejlesztő munka – a tárgyi feltételek szempont-

jából – megfelelő közegben végezhető. A tornaszoba mérete ugyan továbbra is kicsi, de 

a mozgásfejlesztés szervezése csoportbontással megoldható. A meglévő egyéni fejlesztő 

szobák mellé szükség lenne három kisebb helyiségre, ahol logopédiai és kognitív fej-

lesztő foglalkozásokat lehetne tartani. A tanári szoba nagyon szűk, kizárólag adminiszt-

rációs célokat szolgál, melyben számítógépek, nyomtató, szkenner, telefon segíti a kol-

légákat. 
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Az óvoda udvara – bár rendezett –, mégis kis alapterületű. Ennek bővítése fontos 

feladat lenne a következő években, és szükség lenne az önkormányzat által megkezdett 

felújítási munkák (ablakcsere, elektromos hálózat felújítás, vizesblokk korszerűsítés) folytatására, 

befejezésére is. 

 

(saját fénykép) 

Az intézmény használatában lévő ingatlan vagyon feletti rendelkezési jogot rész-

ben az állam (Gát utcai épület), részben a Ferencvárosi Önkormányzat (Vágóhíd utcai és 

Thaly Kálmán utcai épületek) gyakorolja a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 

segítségével. Az ingatlanok használati joga a Klebelsberg Központot, valamint a Ferenc-

városi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI-t illeti meg. Az intézmény ingó vagyo-

nát leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök képezik. Kollégáink mintegy hat és fél 

millió forint értékű fejlesztő eszközt használhatnak munkájukhoz. Az intézmény rendel-

kezik a 20/2012. EMMI rendelet által előírt tárgyi feltételekkel, taneszközökkel. 
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3.3. Személyi feltételek 
 

 

 Mint a pályázatom borítóján és a fent elhelyezett képről is szemléletesen kide-

rül, iskolánk pedagógusainak létszáma az elmúlt évek oktatás-politikai átszervezéseinek 

következtében jelentősen megváltozott. Ez az alábbi diagramból pontosan leolvasható: 

 

  

2011. 2014. 2017.

Technikai, NOMKS 29 17 28

Pedagógusok 57 48 47
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Pedagógusaink száma 2013-ban a logopédiai szakszolgálatunk Ferencvárosi Pedagógiai 

Szakszolgálathoz kerülésekor, majd 2014-ben a korai fejlesztő és gondozó munkaközös-

ségünk megszűnésekor csökkent jelentősen. Technikai és NOMKS dolgozóink létszámá-

ban bekövezett ingadozás, a technikai dolgozók Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési 

Központhoz kerülésére (2013), majd intézményünkhöz való visszakerülésére (2017)  

vezethető vissza. 3 

Nevelőtestületünkben a nevelő-oktató munkát 47 (engedélyezett létszám) 

pedagógus végzi, munkájukat 18, jórészt gyógypedagógiai asszisztens segíti.  

A nevelőtestület korfája fiatal képet mutat, pedagógus kollégáink 73 %-a nem idősebb 

44 évesnél. Ebből következően az átlagnál magasabb (12 fő) a GYES-en, GYED-en levők 

(tartósan távollevők) száma, akik feladatát határozott idejű szerződéssel rendelkező  

kollégák látják el. A nemek aránya, az általános magyarországi pedagógusi viszonyokhoz 

hasonlóan, szignifikánsan a női nem többségét mutatja (ketten vagyunk férfiak a 47 pedagó-

gusból). A 18 asszisztensből 2 fő kisgyermekével van otthon. 

Minden pedagógus felsőfokú végzettségű. Ebben a tanévben három munkatársunk sze-

rezte meg gyógypedagógusi diplomáját, így mára 6 kolléga kivételével, mindenki rendel-

kezik a jogszabályban előírt szakirányú végzettséggel. A nem szakirányú végzettséggel 

rendelkezők most végzik a gyógypedagógiai szakot.  

 

iskola autista óvoda utazók tartósan 
távol 

22 fő 6 fő 8 fő 9 fő 12 fő 

 

                                                           
3 Adatok: KIR-STAT 2012-2017 
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A Pedagógus Életpálya Modell (PÉM) bevezetésére 2013. szeptember 1-én került sor.  

A jogszabály értelmében minden olyan pedagógus, akinek gyakorlati ideje a 3 évet meg-

haladta Pedagógus 1. fokozatba, akinek kevesebb gyakorlati ideje volt, Gyakornok foko-

zatba került. Ez a felosztás azonban nem tette lehetővé a több évtizedes szakmai gya-

korlattal, szakvizsgával, nagy tudással és tapasztalattal rendelkező pedagógus társak er-

kölcsi megkülönböztetését a fiatal, sokszor nagyon lelkiismeretesen készülő, kreatív, ám 

mégis csekély gyakorlattal, szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáktól. Ennek rész-

beni korrigálására adtak lehetőséget a különböző Pilot-programok (ideiglenes Pedagógus II., 

szakértőképzés {Mesterpedagógus}, Mester- és Kutatótanári minősítések), illetve a nyugdíjkorhatár-

hoz közel levő kollégák automatikus átsorolása Pedagógus II. fokozatba.  

Ugyanakkor elindultak a minősítési eljárások is, ahol a kötelező vizsgára váró kollégák 

mellett – az évenként megjelenő miniszteri határozatban rögzített különleges feltételek-

nek megfelelő –, eredetileg Pedagógus I. fokozatba besorolt kollégák is élhettek minősí-

tési szándékukkal. Ezen folyamatok összességének, intézményünkben jelenleg érvényes 

létszámadatait az alábbi diagram tartalmazza. (A diagram az összes pedagógus dolgozónkat mu-

tatja, a tartósan távollevőkkel együtt {∑=57 fő}) 

 

Egyéb 
(abszolutórium, 

főiskola): 

Gyakornok: Pedagógus I.: Pedagógus II.: Mesterpedagógus: 

10 fő 7 fő 36 fő 3 fő 1 fő 

Véleményem szerint, az elmúlt évek pozitív folyamatainak köszönhetően 

(több munkatársunk is megszerezte a szakirányú gyógypedagógusi oklevelét), amennyiben tanulói 

létszámunk (1. osztály!), vagy intézményünk feladat-ellátási kötelezettsége lényegesen 

nem módosul, minden munkaközösségünkben biztosított a gördülékeny, magas színvo-

nalú gyógypedagógiai munka. 

  

10

7

36

3 1

Pedagógusok PÉM szerinti besorolása a 
tartósan távollevőkkel együtt:
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3.4. Az intézménybe járó gyermekek, tanulók sajátosságai 
 

Az intézmény nem rendelkezik beiskolázási körzettel, mivel szegregált 

gyógypedagógiai ellátást nyújt. Óvodánkba és iskolánkba minden olyan sajátos nevelési 

igényű (SNI) tanulót felveszünk, aki a Ferencvárosban lakik és az illetékes szakértői bi-

zottságok a mi intézményünket jelölik ki számára (szegregált gyógypedagógiai oktatás).  

Más kerületből, a fővárosból, vagy Pest megyéből csak a fennmaradó üres helyekre ve-

szünk föl tanulót. Az így fölvett tanulók iskolánkban maradását minden tanév elején ké-

relmezik a szülők az intézményvezetőtől.  

Három telephelyünkön, a gyerekek fogyatékosságából, életkorából, illetve a 

férőhelyek számából adódóan eltérő a gyereklétszám eloszlása. 

Székhelyünkön (Gát u.) nyolcévfolyamos, évfolyamonként egy-egy osztállyal működő,  

értelmi fogyatékosokat (tanulásban akadályozottak és integrált formában értelmileg akadályozottak) 

nevelő-oktató általános iskola működik, melyben jelenleg 62 gyermeket látunk el.  

(Közülük hatan tanév közben érkeztek.) Az autisták épületében 26 autizmussal élő tanuló ne-

velése-oktatása, míg az óvodában 44 sajátos nevelési igényű kisgyermek gyógypedagó-

giai fejlesztése folyik. 

 

Iskolai telephely Autista telephely Óvodai telephely 
 

Mivel a 2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 47. § (7). arról rendelkezik, 

hogy az SNI tanulók számított létszáma a tanulásban akadályozott gyermekek  

esetében 2, az értelmileg akadályozottak és autisztikus tünettel élők esetében pedig  

3 gyermek, intézményünk számított létszáma sokkal magasabb a fent említettnél. 
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Amint látható, 2015-ig minden feladatellátási helyen közel hasonlóan alakult a 

gyermekek / tanulók létszáma. Ugyanakkor 2016 – 2017 (2018) időszakában a székhe-

lyünkön működő gyógypedagógiai iskola tanulói létszáma stabil növekedésnek, az óvoda 

létszáma erősebb csökkenésnek, az autisták létszáma enyhe csökkenésnek indult.  

Ha megnézzük, az alábbi diagramot a fenti időszakban, azt látjuk, hogy 2016-tól jelentős  

növekedésnek indult az elsős beiratkozók száma. Ez az eredmény jórészt a jelenlegi  

vezetés promóciós tevékenységének és iskolánk növekvő elfogadottságának eredmé-

nye. 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2018

Iskola létszáma 52 50 50 52 53 62

Autisták létszáma 28 28 28 31 28 26

Óvoda létszáma 47 48 54 52 51 44
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3.5. Alapítványunk 
 

  Alapítványunk, a Tündöklő Fénysugár Alapítvány, melyet az 1994. évben alapí-

tott intézményünk 10 pedagógusa, 3 fős kuratóriumi tagsággal. Akkori célunk, anyagilag 

segíteni az erdei iskolába, táborokba eljutni szándékozó tanulóinkat, valamint hozzájá-

rulni az intézmény eszközös fejlesztéséhez. Ez 2012-ig – a balatonlellei táborozások idő-

szakának végéig – jól működött. 

2013-2014 között – a balatonlellei nyári iskolai táborok szüneteltetése időszakában – 

viszont nem történt jelentősebb vásárlás, fejlesztés az alapítvány tőkéjéből. 2015 tava-

szán, nagyobb beruházás keretében kaptunk a számítástechnika terembe 10 db LCD mo-

nitort (mely a régi, elavult CRT monitorjainkat hivatott leváltani), a Gát utcai félemeleti folyosóra 

tárolószekrényeket és az óvodába – a rendezvények lebonyolításának segítésére – egy 

projektort. 

Iskolánkban, a vezetőváltás után egy évvel – régi igazgatónk nyugdíjba vonulása 

miatt – szükségessé vált az alapítvány dokumentációs és jogi ügyeinek rendezése (2016).  

Ezt sok munkával és energiával, 2017-re sikerült jelenlegi intézményvezetőnknek rendbe 

tennie. Köszönet érte!  

Új kuratórium állt föl: Kovács Beáta intézményvezető /képviselő, kuratóriumi elnök/, 

Mucsi Ferencné intézményvezető-helyettes /kuratóriumi tag/ és Kovács József István 

felsős szakmai munkaközösség-vezető /kuratóriumi tag/ személyében. Az alapítói jogo-

kat egy kolléga: Plézer Terézia képviseli. (A többi alapító már nem dolgozik intézmé-

nyünkben.) 

Jövőbeni intézményvezetői változások miatt szükségessé vált egy új kuratórium 

megválasztása. A jelenlegi kuratórium 2018. március 02-től működik a következő meg-

bízással: Kovács József István felsős szakmai munkaközösség-vezető /képviselő, kurató-

riumi elnök/, Mucsi Ferencné intézményvezető-helyettes /kuratóriumi tag/, Kovács Edit 

gyógypedagógus /kuratóriumi tag/. Az alapítói jogokat továbbra is egy kolléga:  

Plézer Terézia képviseli. 

Alapítványunk tevékenysége röviden, a közelmúltból: 

 2017 őszén – a pedagógusok véleményét kikérve – nagyobb eszközös fej-

lesztést végeztünk, mely során minden szakmai munkaközösség meg-

kapta az általa kért, preferált eszközöket munkafeltételeinek javítására. 

Ezen kívül az óvodai munkaközösség (Szerencsejáték ZRt.) pályázaton nyert 

összeget, a kiírásnak megfelelően, a pályázatban meghatározott fejlesztő 

eszközökre fordítottuk. Ezen kiadások összege 1 417 488 Ft volt. 
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 A kötelezően elvégzendő intézményi önértékelésben, a kérdőívezés és in-

terjúk során kiderült; még mindig hiányoznak bizonyos eszközök a meg-

felelő szintű szakmai munkavégzéshez. Ennek nevesítésére kiegészítő fel-

mérést végeztünk, hogy az alapítvány 2018-as költségvetését a valós igé-

nyeknek megfelelően, azok prioritása szerint, rendezetten tudjuk elkészí-

teni. 

A felmerült kérések informatikai fejlesztéseit nem alapítványi 

forrásból, hanem a Klebelsberg Központ (KK) tankerületi pályázata kere-

tében kapott eszközökből maradéktalanul sikerült fedezni.  

A többi, anyagi és eszközös igény nagyobb részének megvalósí-

tására, a 2018-as költségvetésben, nagyságrendileg 1,3 millió Ft-ot külö-

nítettünk el az alapítvány tőkéjéből. 

 

3.6. Társadalmi / külső kapcsolatok 
 

Intézményünk kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Külső partnereinkkel 

való szoros munka alapjait a 1999 – 2013 között működtetett QPSA - COMENIUS 2000 

II. oktatási minőségfejlesztési modell partnerközpontú működtetése közben raktuk le. 

Bár partnereink száma, néha neve is változott az utóbbi időben, néhány fontosabb, köz-

vetlen partnerünkkel való kapcsolatunkat az alábbi ábra szemlélteti: 
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Különböző cégek, az önkéntes segítői napjukat többször is a mi intézményünkben 

teljesítették. 2011-ben a CitiBank, 2012-ben a Morgan Stanley munkatársai segítettek, 

festettek, meszeltek, mázoltak iskolánkban.  

             

                                                                                                           CitiBank önkétesei 2011-ben 

                                                                                                                                     (saját fényképek) 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Stanley munkatársai 

meszelnek 2012-ben 

 

 

 

2015-ben a BP (British Petroleum) iskolaudvarunk szépítésében és könyvtárunk átköltözte-

tésében segédkezett. 
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Több alkalommal kaptunk leselejtezett, de még működőképes, használható  

számítógépeket partnereinktől, ezzel is segítve e nehezen beszerezhető eszközök hasz-

nálatát oktatásunkban. 

A szülőkkel és családtagokkal való együttműködés rendkívüli jelentőséggel bír, 

hiszen támogató családi háttér nélkül a legprecízebben megtervezett nevelő-oktató  

folyamat sem érheti el a kívánt hatást. Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt évek alatt, 

a legtöbb szülővel megfelelő kapcsolatot építettünk ki, mely az utóbbi időben – sok eset-

ben – a rendszeres elektronikus kapcsolattartás szintjére is emelkedett. 

Hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt évek alatt az ELTE Bár-

czi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Karával, ahonnan minden munkakö-

zösségünk rendszeresen fogad hallgatókat. Ez kölcsönösen előnyös tevékenység, mivel 

több volt hallgatónk lett később közvetlen kollégánk. 

Szerencsére egyre kevesebb tanulónk mulaszt igazolatlanul, ám néhány eset-

ben most is kezdeményeznünk kell feljelentést a gyermekvédelmi hatóságoknál, jegy-

zőnél. 

Környékünkön több integráló óvoda, iskola is van. Ezek munkáját szakértel-

münkkel igyekszünk hatékonyan segíteni. Utazó gyógypedagógusaink helyben adnak ta-

nácsot a hozzájuk forduló többségi intézményben dolgozó kollégáknak.  

A szakértői bizottságok vezetőivel és tagjaival évek óta szoros kapcsolatot ápo-

lunk. Szép példája volt ennek a 2017. február 15-én megvalósult szakértői napunk, ami-

kor meghívásunkra a fővárosi szakértői bizottságok munkatársai látogatták meg intéz-

ményünket. Ekkor bemutató foglalkozásokon és személyes konzultációkon tapasztalatot 

cserélhettünk, elmondhattuk egymásnak kéréseinket, ötleteinket a közös munka gördü-

lékenyebbé tétele érdekében. 
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4. Az intézményben folyó szakmai munka bemutatása 
 

Az intézményt az intézményvezető vezeti, munkáját közvetlenül segíti helyet-

tese. Egyelőre a jogi kereteknek nem megfelelően, intézményegységek helyett, szakmai 

munkaközösségek működnek az intézményben, melyek elnevezése: óvodai, autista,  

alsós- és felsős iskolai, valamint utazógyógypedagógusi. Élükön a munkaközösségvezető 

áll, szervezi és irányítja a szakmai munkát, közvetlen kapcsolatot jelent az intézményve-

zetés és munkaközössége között. A munkaközösségekben kivétel nélkül magas színvo-

nalú szakmai munka folyik, pedagógusaink összetartó, összeszokott csapatot alkotnak. 

A földrajzi széttagoltság miatt nehezített ugyan a munkaközösségek közötti együttmű-

ködés, de a szükséges szakmai munka így is gördülékenyen megvalósítható. 

 

Az alábbi ábra a munkaközösségek kapcsolatát, illetve a tanulók / gyermekek  (egyéni 

képességei szerinti) bejárható fejlődési útját mutatja4: 

 

                                                                                                

    

 

    

 

                                                                                                                                          

                                                                                    

                                              

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                                                           
4 Kovács Beáta intézményvezető nyomán 

ÓVODA 

 TANAK AUTISTA LOGOPÉDIA 

Csiga csoport Tátika csoport Maci csoport 
Gyöngyvirág csoport 
Tulipán csoport 

Iskola (Gát) 
TANAK/ÉRTAK 
(szegregált) 

Többségi ált. isk. 
    (integrált) 

Iskola (Thaly) 
autista munka- 

közösség 
(szegregált) 

Iskola (Gát) 
autisztikus+TANAK 

(szegregált) 

Többségi ált. isk. 
 (integrált) 

Logopédiai 
osztály 

(szegregált) 

Többségi ált. isk. 
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4.1. Óvodai munkaközösség 
 

Az óvodai munkaközösség szakmai munkáját a helyi Nevelési Program alapján 

végzi. Alapvető feladatuk, hogy a – szakértői bizottságok javaslata alapján – ide kerülő 

SNI óvodás életkorú gyerekek számára biztosítsák a megfelelő fejlődésükhöz szükséges 

terápiás fejlesztő foglalkozásokat. Ebből következően a munkaközösségben különböző 

alapszakos gyógypedagógusok dolgoznak. Ismereteiket, tudásukat változatos, de a  

Nevelési Programhoz illeszkedő tanfolyamok elvégzésével folyamatosan fejlesztik.  

Minden csoport fejlesztési rendjében (foglalkozási rend, napirend) szerepelnek csoportos és 

egyéni foglalkozások, melyek az alábbi területek fejlesztését foglalják magukba: 

 nagy- és finommotorika (TSMT-terápia, mozgásnevelés, ábrázolás-alakítás); 

 beszéd (beszédfejlesztés, diszlexia-prevenció, logopédia); 

 kognitív képességek (környezetismeret, egyéni fejlesztés); 

 matematikai képességek (mennyiségismeret, tér- és formaismeret, diszkalkulia 

prevenció); 

 zenei képességek (ének-zene, ritmusnevelés); 

A komplexitás biztosíték arra, hogy ne legyen szükséges az óvodába járó gyermekek  

számára további kiegészítő terápia, ne jelentsen a családoknak többlet időt, elfoglaltsá-

got, anyagi megterhelést gyermekük magánúton történő fejlesztése.  

A képességfejlesztés mellett ugyanolyan hangsúlyt kapnak az óvodai nevelési 

feladatok is. Kiemelt feladat az önkiszolgálás életkori elvárás közeli szintre emelése,  

valamint a napi- és szokásrend megalapozása. Következetesen és határozottan nevelik 

az óvodásokat arra, hogy tankötelessé válásuk idejére legyenek képesek egy iskolai osz-

tályközösségbe való beilleszkedésre, tudjanak kitartóan figyelni, egyszerűbb feladatso-

rokat végigkövetni, rövid ideig önálló munkát végezni.  

Az eredmények folyamatosan visszaigazolják az óvodai nevelésben végzett munka sike-

rességét. A családok szívesen hozzák gyermekeiket az intézménybe, az óvoda hírneve a 

szülők és más partnerek (pl. gyermekvédelem) körében pozitív. Ezt jelzi a gyermeklét-

számok telítettsége, néha – elsősorban az agglomerációból érkező gyermekek esetében 

– az ideiglenes várólistára kerülés is. 

A munkaközösségben dolgozó kollégák csaknem állandó közösséget alkotnak. Mindösz-

sze egy-egy kolléganő gyermekvállalás esetére válik meg ideiglenesen a munkaközös-

ségtől. Ez kollégáink elégedettségét is mutatja.5 

  

                                                           
5 Az óvodai ismertető informatív alapját Kovács Beáta 2015-ös intézményvezetői pályázata adta 
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4.2. Autista munkaközösség 
 

Az elmúlt években folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az autizmus-

spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek száma. Ez maga után vonja, hogy egyre ne-

hezebb e tanulók megfelelő intézményi elhelyezése a férőhelyek szűkössége miatt.  

Mivel intézményünk szegregált, a hozzánk kerülő gyerekek értelmi fogyatékos-

sággal (tanulásban vagy értelmileg akadályozottak) élnek az autizmusuk mellett.  

Különösen fontos tehát – mivel nem mindig dönthető el, hogy melyik a vezető tünetük 

– a komplex fejlesztés, megsegítés mind a gyermek, mind a család számára. Mint azt e 

pályázat 18. oldalán is kiemeltem, az épületbe belépve különleges miliő fogadja a láto-

gatót. Minden az autizmus-specifikus módszereken alapul. Minden falon, ajtón, villany-

kapcsolón piktogramokkal találkozunk. A képes- és szöveges napirendek, fejlesztőeszkö-

zök, a strukturált tér- és idő, mind elkötelezett, szakmailag magas szinten dolgozó kollé-

gáról árulkodik. A halmozott fogyatékosságból adódóan az oktatás mellett a nevelési 

feladat is ugyanolyan fontos a tanulók fejlesztésében.  

Gyógypedagógusaink munkáját minden csoportban gyógypedagógiai asszisz-

tensek segítik, akik nélkül elképzelhetetlen lenne az eredményes fejlesztő tevékenység. 

Minden munkaközösségünk közül itt találkozunk a legszigorúbb napirenddel, mivel a 

gyerekek biztonságérzete szempontjából ennek kiemelkedő jelentősége van. Mind a 

délelőtti, mind a délutáni nevelő-oktató munka pontosan, előre meghatározott rendben 

zajlik. A fejlesztésben fontos szerepe van a rehabilitációs óráknak, melyek magas száma 

lehetővé teszi, hogy a tanulók megfelelő számú egyéni és kicsoportos terápiás megsegí-

tést kaphassanak.  

A szülőkkel való kapcsolattartás fontos, speciális eszköze a napló. Ezzel az eszközzel se-

gíti az iskolában és otthon történt információk áramlását, kicserélését egymás között a 

család és a pedagógusok. 

Ebben a munkaközösségben nagy a fluktuáció, melyet – megfigyeléseim szerint 

– első sorban a nevelt gyermekekkel végzett, nagy teherbírást igénylő munka gerjeszt. 

Ugyanakkor sok a fiatal, tehetséges és lelkes kolléga is, akik főként Gyakornok besorolá-

súak, vagy olyan Pedagógus I. fokozatban levők, akik minősítő vizsgájukat az elmúlt egy 

éven belül tették le. Sajnos, autizmus-specifikus képzésű kolléga csak egy van (további egy 

kolléga most végez), a többiek pszichopedagógus végzettségűek (mely kompetenciát adott az 

autisták oktatására az autizmus szak elindításáig) alapképzettségük mellé végeztek e szakterü-

lethez illeszkedő tanfolyamot.   

2016-ban az autista munkaközösség is kapott a TIOP-1.1.1 pályázat keretében 

egy SMART típusú interaktív táblát a hozzá tartozó projektorral és laptoppal. A kollégák 

szívesen és örömmel használják munkájuk során. Saját laptopjaikra magam telepítettem 

fel a tábla szoftverének (Notebook) 11-es verzióját, hogy felkészülésük közben ne  

legyenek az interaktív táblát működtető laptophoz kényszerítve. 
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4.3. Iskolai munkaközösségek (alsós, felsős) 
 

Az iskolai munkaközösség intézményünk székhelyén (1095 Bp. Gát u. 6.) dolgozik. 

Két munkaközösség alkotja: az alsós szakmai munkaközösség, melybe az 1-4 évfolyamig 

tanító gyógypedagógus osztályfőnökök, napközisek és gyógypedagógiai asszisztensek 

tartoznak, valamint a felsős szakmai munkaközösség, mely az 5-8 évfolyamok gyógype-

dagógus osztályfőnökeinek, napköziseinek és osztállyal nem rendelkező pedagógusai-

nak (gyógytestnevelés, ének-zene, technika) munkáját fogja össze. A szakmai pedagógiai 

munka meghatározója a Pedagógiai Program, tartalmi meghatározója a Helyi tanterv. 

Mivel a Pedagógiai Program szigorúan meghatározott elemekből áll, a Helyi Tanterv pe-

dig az országos Kerettantervek alapján került összeállításra (rendelet szerint), az intézmény 

egyéni sajátosságai – a rendelkezésünkre bocsájtott – minimális órakeretre tekintettel 

(kivéve a szabadon felhasználható minimális órakeretet) nem jelenhetnek meg e dokumentumok-

ban. A tanórán kívüli foglalkozások rendszerét viszont mind az alsós, mind a felsős mun-

kaközösség igyekszik egyedivé tenni, a hagyományoknak és igényeknek megfeleltetni. 

Eszerint működnek szakkörök, énekkar, séták és kirándulások, vetélkedők (szavalóverseny, 

szépíróverseny, komplex tanulmányi verseny), kiegészítő terápiás foglalkozások (logopédia), 

sportkör (asztalitenisz, a budapesti sportversenyekre való felkészülés, valamint görkorcsolya, gyors- és 

műkorcsolya,).  

Utóbbi sporttevékenység különösen jelentős iskolánk életében. Elsősorban 

gondolok itt a korcsolya (gör-, gyors-, műkorcsolya) eredményeinkre. Már 2003-tól elkezdő-

dött tanulóink felkészítése, edzése Tőkés Sándor akkori igazgatónk és Laczkó Tünde ta-

nárnő vezetésével. Ennek eredményeként 2 tanulónk már ott volt 2004-ben Naganóban 

a téli olimpián. Rendszeres, olimpiai szintű részvételünk (és edzéseink) 2006-tól, Dombó-

vári Szilvia gyógytestnevelő, korcsolyaedző, TSMT terapeuta intézményünkbe érkezése 

után állandósult. Így jutottak el tanulóink 2006-ban Shanghajba nyári olimpiára,  

2008-ban Idahoba téli olimpiára, 2010-ben Herrenvienben (Hollandia) téli EB-re,  

2011-ben Athénba nyári olimpiára, 2013-ban Pjoncsangba (Dél-Korea) téli olimpiára, 

2015-ben Los-Angelesbe nyári olimpiára és 2017-ben Grazba téli olimpiára. A sok meg-

szerzett érmet, amit a mi iskolánk tanítványai hoztak el ezekről a neves világversenyek-

ről, hosszan lehetne sorolni. Iskolai munkaközösségünk minden tagja tevékenyen részt 

vett a regionális korcsolyaversenyek megszervezésében is. Így például ősszel, 2010-óta 

rendszeresen megrendezünk egy regionális görkorcsolyaversenyt, 2013-tól pedig 

évente két regionális gyorskorcsolyaversenyt. Ezek, részben felkészülési lehetőséget kí-

nálnak a sportolóknak a világjátékok válogató versenyeihez, részben maga a verseny is 

egyfajta válogató a sportolók között. A görkorcsolyaverseny megnyitójára évek óta szín-

vonalas műsorral készülnek tanítványaink és kollégáink közösen. Különösen fontosnak 

tartom ezt a közös készülést kollégáim részéről, mint példamutatást és ösztönzést tanu-

lóink felé. 
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Hasonlóan szép és megható kezdeményezés a pedagógusok-tanítványaik által előadott 

közös karácsonyi műsorunk, illetve az évnyitón és évzáróval egybekötött ballagás alkal-

mával bemutatott tanár-diák énekkari produkciók. 

Napirendünk: Reggel 07.00 – 07.45-ig összevont ügyeletet biztosítunk azon ta-

nulóink számára, akik szülei korábban járnak dolgozni. A tanórai feladatok ellátását  

követően, délutáni napköziben vesznek részt azok a gyermekek, akik szülei nem az ápo-

lási díjat választották. A napközi nálunk 16.30-ig tart. Korábban, csak indokolt esetben 

(külső szakkörön részvétel, nagy távolságra hazautazás) távozhatnak el tanulóink az iskolából, in-

tézményvezetői engedéllyel. 16.30-tól 17.15-ig összevont ügyeletet biztosítunk azoknak 

a tanulóinknak, akik szülei csak később tudnak gyermekükért jönni az iskolába. 

Tanulólétszámunk 2015-ig viszonylag stagnált. 2016-tól kezdett emelkedni, 

aminek az oka, elsőseink és a tanév közben hozzánk irányított tanulók magas száma. 

Egyelőre még a jelenlegi pedagógus ellátottság elégséges a feladatunk ellátásához, de 

az egyre súlyosabb tünetekkel hozzánk kerülő gyerekeket figyelembe véve – amennyi-

ben az elsős osztálylétszámok esetében, illetve a tanévközben érkező gyerekek magas 

száma miatt – a jelenlegi tendencia marad, el kell gondolkodnunk a 13 fő fölötti osztá-

lyok bontásán. 

A családok és gyerekek hátrányos helyzetéből adódóan kiemelt hangsúlyt kap 

a gyermekvédelem. Az osztályfőnökök és gyermekvédelmi felelősünk feladata a mulasz-

tások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén intézkedések kezdeményezése. 

Az elmúlt tanévek statisztikái alapján néhány notóriusan hiányzó tanuló kivételével na-

gyobb gyermekvédelmi feladatunk nem volt. A problémás esetek egy részében is sikerült 

eredményt elérnünk. Tanulóink magatartásában nagy különbségek figyelhetők meg. 

Legtöbb problémát a magasabb évfolyamra évközben érkező, kudarcélményekkel ter-

helt tanulók jelentik.   

Iskolai épületünkben két SMART típusú interaktív tábla található. Az elsőt a  

HEFOP 3.1.4 projekt keretében, az újabbat a TIOP-1.1.1-12 projekt keretében kapta meg 

iskolánk. Örömömre szolgál, hogy a táblákat nagy elégedettséggel használják kollégáim. 

Immár évek óta heti terembeosztással dolgozunk az ütközések elkerülése miatt. 

Diákönkormányzat is működik a két munkaközösségben, bár a tanulók értelmi 

fogyatékossága miatt ez a munka nehezített. A diákok kognitív képességeinek sérülése 

miatt önálló problémafelismerésre, megoldásra nem képesek. Így a segítő felnőtt sze-

repe nálunk sokkal hangsúlyosabbá válik. 
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Erdei iskolák, nyári táborok: 2012-ig elsősorban iskolai munkaközösségeink  

(ritkábban az autista, illetve óvodai csoportok is) vittek gyerekeket a Ferencvárosi Önkormány-

zat balatonlellei nyári táborába. 2013-ban ez a sorozat anyagi okok miatt megszakadt.  

A Ferencvárosi Önkormányzat kincsesbányai erdei iskolájába azonban minden évben 

több osztály tanulóit is elviszik kollégáim. Ez a szülőkre, családokra – ingyenessége miatt 

– nem ró plusz terhet. 

 
 

4.4. Utazó gyógypedagógusi munkaközösség 

 

Intézményünk – mint azt már a 14. oldalon is bemutattam – 1999-ben átvette 

a legtöbb kerületi logopédus foglalkoztatását, megalapítva a logopédiai munkaközössé-

get. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a mi logopédusaink látták el a kerületi logo-

pédiai feladatokat az intézményekben, kivéve ahol saját logopédussal rendelkeztek.  

Az oktatás-politikai átszervezések következtében, 2013-ban logopédusaink nagy része 

visszakerült a Nevelési Tanácsadóhoz. Mindössze kilenc logopédus maradt közvetlen 

kollégánk.  

Közben, 2011-ben – alkalmazkodva az új kihívásokhoz – a logopédiai munkaközösség 

átalakult utazó gyógypedagógusi hálózattá. Eszerint már nem csak logopédusok, hanem 

gyógypedagógusok is tagjai lettek a hálózatnak, mivel egyre több többségi intézmény 

szakmai alapdokumentumában jelent meg az integráltan nevelhető SNI-s tanuló  

fogadása, mely jogukkal egyre nagyobb mértékben éltek is az intézmények. A hálózat 

munkatársai a 2016-17-es tanévben 119 fő, többségi intézménybe (óvoda, iskola) integ-

rált, sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el kerületünkben. 

Ez a munka nagy felkészültséget, teherbírást és rugalmasságot igényel a mun-

katársaimtól, mivel kollégáim több intézményben, többféle fogyatékossággal élő  

gyermeknek látják el a komplex gyógypedagógiai fejlesztését. Az ellátott gyermekek 

életkora nagy szórást mutat: óvodától a középiskoláig megtalálható minden korosztály. 

A fejlesztő foglalkozások általában egyéni vagy kiscsoportos formában zajlanak, ameddig 

a személyi és tárgyi feltételek erre lehetőséget biztosítanak. 

Mivel újabb oktatás-politikai változás előtt állunk, 2018 szeptemberétől tovább 

bővül az utazó gyógypedagógusi hálózatunk, öt álláshellyel. Ezek a kollégák az V. kerületi 

iskolák logopédiai-gyógypedagógiai fejlesztését fogják ellátni. 
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Intézményünk alapítványának támogatásával, két ütemben (2017 ősze és  

2018 év) a munkaközösségeink lényeges eszközös fejlesztésben részesültek / részesülnek. 

Az eszközlista a munkaközösségek tagjainak kérése, kívánsága alapján került összeállí-

tásra. Az utazó gyógypedagógusi hálózat munkatársai számára – kérésük szerint – létre-

hoztunk egy eszközkölcsönző rendszert, ahol a munkaközösség fejlesztő eszközeit tart-

hatják és ahonnan használat előtt kikölcsönözhetik. Ezek alapján elmondható, hogy a 

minőségi munkavégzéshez szükséges eszközök nagyobb része – minden munkaközössé-

günkben – a pedagógusok rendelkezésére áll. 
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5. Vezetői program 
 

5.1. Vezetői koncepció, ars poeticám 
 

Az intézményvezető alapvető feladata, hogy a rábízott intézményt a folyama-

tosan változó jogszabályok mellett is jogszerűen és szakszerűen vezesse. Ez az elvárás a 

vezetőtől a jogszabályok változásainak folyamatos követését, a gazdasági és társadalmi 

átalakulások figyelemmel kísérését, a közoktatás-politikai döntésekhez való rugalmas  

alkalmazkodást feltételezi. Az intézményre háruló változások irányítása még akkor is 

menedzser típusú szemléletet kíván, ha a szükséges átalakítások, átszervezések, felújí-

tások elvégzéséhez nagyon kevés anyagi forrás fölött rendelkezhet viszonylag szabadon.  

Intézményünk az elmúlt 25 évben nagy változásokon ment keresztül. Ezeknek 

a változásoknak magam is támogatója, aktív résztvevője, „munkása” voltam.  

Tőkés Sándor igazgató mellett egy olyan innovációs folyamat menedzselésében vehet-

tem részt, mely intézményünket egy nyolcosztályos kisegítő iskolából komplex nevelési-

oktatási intézménnyé fejlesztette. Az elmúlt évek alatt folyamatosan bebizonyosodott 

számomra, hogy eredményt elérni csak motivált kollégák közös munkájával lehet.  

A legjobb vezetői elképzelések sem valósulhatnak meg, ha nincs mögöttük teljes szívvel 

a nevelőtestület, ha nincs szignifikáns támogatottsága. Igazgató úrral megvalósult közös 

munkánk során alakítottam ki máig érvényes ars poeticámat, melyben a jó vezető ismer-

tető jegyeiből négyet erősen hangsúlyosnak tartok: 

Hitelesség: egy ember (vezető is) akkor hiteles, ha szavai és tettei egymást erősítik.  

Ha hisz abban, amit csinál. Tudja, hogy munkájában minek van értelme és minek nincs. 

Amiben hisz, amellett teljes mellszélességgel kiáll, azért képes – ésszerű – áldozatot is 

hozni. 

Szűrés: A vezető „fölött” áll a fenntartó, „alatta” pedig a beosztottak. Munkája során ezt 

a két csoportot köti össze. A „hídszerep” azonban nem mindig hálás feladat: mernie kell 

dönteni, utasítást adni, feladatot számon kérni, motiválni úgy, hogy közben békét te-

remtsen maga körül. Ehhez elengedhetetlen, hogy tudjon szűrni az információk, felada-

tok között. Nem „engedhet át” magán mindent egy az egyben, ami fentről vagy lentről 

érkezik. Ernyőt képez az emberek fölött a felülről jövő elvárásokkal, utasításokkal szem-

ben, alulról viszont mindent eljuttat a döntéshozókhoz, ami fontos. 

Bizalom: Mint említettem, a kollégák együttműködése nélkül a legtöbb terv is bukásra 

van ítélve. Bízni kell a munkatársainkban, ha eredményt akarunk elérni. Bizalom nélkül 

nem tudok elképzelni együttműködést. 
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Példamutatás: Az egyik legfontosabb vezetői tulajdonságnak tartom. Meggyőződésem, 

hogy egy jó vezető nem mondhatja azt, hogy „előre”, csak azt, hogy „utánam”!  

Nem várhatja el olyan feladat megoldását beosztottjaitól, amit ő maga nem tud támo-

gatni, nem képes „magával vinni” társait. Hiszem és vallom, a latin mondást: „Nomen 

est omen” (Nevében a sorsa). A vezető, vezet. Elől jár, utat mutat, segít, igyekszik elhárítani 

az útról az akadályokat.  

 

Ugyan a négy, számomra fontos tulajdonság között nem soroltam föl, mégis meg kell 

említenem egy ötödiket, mely inkább erény, mint tulajdonság: képes megköszönni, di-

csérni. Az utóbbi években az anyagi jellegű „köszönet” lehetősége, forráshiány miatt 

ugyan szünetel, ám a szóbeli és írásbeli köszönetnyilvánításnak is van motivációs értéke. 

Minden ember, aki dolgozik, örül annak, ha elismerik a munkáját. Ha erre jelenleg csak 

szóban vagy írásban van lehetőség, akkor – úgy gondolom – egy felelős vezetőnek ezzel 

élnie kell.  

 

5.2. Infrastruktúra, gazdálkodás 
 

Digitális projekt A: Az informatika vívmányai ma is egyre fontosabbak az oktatási intéz-

ményekben – és azon kívül is. A fenntartó, az elmúlt évben minden feladatellátási he-

lyünkre gyors, kábeles internetkapcsolatot szereltetett, melyhez kapcsolatonként egy-

egy WIFI Routert is adott. A jelenleg meglévő hálózati eszközeinket (WIFI Routerek, 

switch-ek) felhasználva működtetjük a belső, intézményi hálózatot. Sajnos ezek az esz-

közök már 8-10 évesek, így – főként a WIFI kapcsolati eszközök – egyre több hibával 

dolgoznak („elengedik” a hálózatra csatlakozó eszközöket). Ehhez járul még az a technikai prob-

léma, hogy nem minden tanteremben érhető el a WIFI-jelünk (pl. autisták épülete).  

Szeretnék kiépíteni biztonságosan csatlakozó vezetéknélküli / vezetékes kapcsolatot az 

intézmény minden feladatellátási helyén. Ez az egyik alapja a „Nevelő-oktató munka” 

részben kifejtett „Digitális projekt B.” programnak is. Ehhez új Routerekre, vezetéke-

zésre, esetleg külső antennára van szükség.  

 

Biztonságtechnika: A biztonság az oktatási intézményeknél is kiemelt jelentőségű elvá-

rás. Ezen intézmények esetében a biztonság fogalma számomra többet jelent az illeték-

telenül belépni szándékozók távoltartásánál.  „Minőségbiztosítós”-ként a „Biztonságos  
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intézmény” főterületen végzett hajdani munkánkra és jelenlegi tapasztalataimra hagyat-

kozva az illetéktelenek behatolásmegelőzésén kívül – részemről – a balesetmegelőzés is 

legalább akkora fontossággal bír. Ennek keretében több alprogramot kívánok megvaló-

sítani: 

 Gépkocsibehajtó-program: Intézményünk székhelyén, a Gát utcában található 

gépkocsibejáró kapunkkal kapcsolatban két megoldandó probléma is felmerült 

az utóbbi években. Ezeket összefoglalva, ebben a pontban kívánom bemutatni: 

1. A kapu vaslemezből készült, így az automatikával történő csukása hatalmas 

dörrenéssel jár, amely a környéken lakók nyugalmát zavarja. Ezzel kapcsolatban 

többen, többször is kifejezték nemtetszésüket. Két alkalommal – ismeretlen tet-

tesek – a kapu nyitószerkezetét is megrongálták, ami következtében a bejárat 

több-kevesebb időre használhatatlanná vált. Azt ugyan nem tudni, hogy a rongá-

lásnak van-e köze a hangos záródáshoz, de nem tartom elképzelhetetlennek, 

hogy valaki ilyen módon fejezte ki nemtetszését a hangos záródás miatt. Sajnos 

eddig minden próbálkozásunk, amivel a csukódás hangját tompítani szerettük 

volna, kudarcot vallott. Ettől függetlenül tovább próbálkozunk és megpróbáljuk 

megoldani ezt a problémát, hogy a környéken lakókkal sikerüljön visszaállítani az 

intézmény jó viszonyát, illetve a további rongálások megelőzése szempontjából 

is megszüntessünk egy lehetséges okot. 

2. A kaput automatika nyitja és zárja, mely ugrókódos távirányítóval működik.  

Sajnos azon gépjármű vezetője, aki nem rendelkezik távirányítóval  

(pl. alapítványi zöldséget, tejet… hozó járművek), csak úgy tud bejutni az  

udvarra, ha a KRESZ 41. § (2) c, pontját megsértve gépkocsiját a kijárat előtt 

hagyja addig, amíg behajtási szándékát a portaszolgálatunkon jelzi. Ezzel azon-

ban a már udvaron tartózkodó gépkocsik ki-, illetve arra behajtását akadályozza, 

az utca egyirányú forgalmát is gátolva. Ezt követően a portaszolgálatot teljesítő 

alkalmazott kijön, hogy beengedje a gépkocsit. Közben az őrizetlenül hagyott 

porta vagy nyitva marad (ám akkor bárki bejöhet az épületbe), vagy lezárásra kerül (ek-

kor viszont sem dolgozó, sem gyermek nem tud bejutni). Szeretném ha a kapu a portáról 

is nyitható-zárható lenne, illetve egy kamera segítségével a portán szolgálatot 

teljesítő látná a behajtani szándékozó járművet, hogy annak vezetője ne kény-

szerüljön járműve elhagyására, ezáltal a szabad gépkocsimozgás akadályozására. 

Ehhez az intézmény egy monitorral hozzá tudna járulni. 

 

 Ajtónyitó-program: Az autista munkaközösség épületének bejárata a Thaly Kál-

mán utca felé néz. A bejárat előtt a dolgozók személygépjárművei számára kiala-

kított parkoló található. Sajnos az utca felé néző gépkocsibehajtó-kapu több 

esetben kinyílik. Mivel az épület ajtajának zárása-nyitása tanulmányi 
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időben csak a kollégák gyermekcsoportból történő kijárásával oldható meg, az 

érkező vendégek, kollégák nem tudnak bejutni az épületbe. Az ajtó nyitva hagyá-

sával viszont súlyos biztonsági kockázatot vállalnának az épület dolgozói.  

A helyzet feloldására szeretnék egy kaputelefonról működtethető ajtónyitó 

rendszert beszereltetni. 

 

 Udvarrendezési-program: A Gát utcai épületünk udvarának rendezése nem ha-

lasztható tovább. Az udvar és a rajta látható játékok műszaki állapota rossz, sok 

esetben balesetveszélyes. A játékok cseréje, felújítása részben alapítványunk se-

gítségével történik meg 2018-ban, ám a balesetveszélyes gödrök, régi játékok 

csőmaradványainak megszüntetése is ad feladatot számunkra.  

 

Udvarrendezési projekt: Ez a projekt folyamatában az előző „udvarrendezési-program”-

hoz kapcsolódik, ám azért került külön projektbe, mert két olyan programot tartalmaz, 

amely nagyobb beruházási költségét csak önkormányzati vagy pályázati forrásból lehet 

finanszírozni. Mindkét program több éve fennálló problémák megoldását tűzi ki célul: 

 Bejáró-program: Pályázatom 17. oldalán fényképpel is dokumentáltam, hogy az 

udvarunk gépkocsibejáró része esős időben, hóolvadáskor teljesen felázik.  

Az intézménybe behajtani szándékozó gépjárművek (ebédhordó autó, alapítványi  

támogatást hozó gépkocsi, egyéb szerelési vagy szállítási feladat miatt behajtók) csak nagy  

nehézségek árán tudnak a belső udvarig eljutni. Fontosnak tartom, hogy az  

udvarrendezés során előbb-utóbb a bejáró szakasza is kapjon szilárd burkolatot, 

megoldva ezzel a hosszú ideje fennálló, és egyre súlyosbodó behajtási nehézsé-

geket. 

 

 Térernyő-program: Intézményünk székhelyének belső, szilárd burkolattal ellá-

tott udvara jó lehetőséget kínál a különböző, nagyobb vendég-létszámot vonzó 

események, ünnepélyek (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró, sportnap…) megtartására, a 

gyermekek hosszúszüneti és napközis levegőzésére, játékára még röviddel eső 

után is. Hosszú ideje tervezzük, hogy az udvar egy részét, legalább a tornaszoba, 

illetve az ebédlő felőli 3-3 méteres sáv fölé tetőt csináltatunk. Így itt kétoldalt 

kialakítanánk egy fedett részt, ahová esős, havas, jeges időben is ki tudnának 

menni a tanulók levegőzni balesetveszély nélkül, illetve eső esetén nagyobb is-

kolai ünnepségek alkalmával sem az ebédlőben kellene szorongani gyerekeink-

nek és vendégeinknek. 
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Fűtés-program: Iskolánk székhelyének új építésű félemeleti / ebédlői szárnyában évek 

óta gond, hogy télen rendkívül hideg van, az ott elhelyezett tantermekben  

(informatika, kettő interaktív terem, könyvtár), csak kabátban, vastagon felöltözve vagy hősu-

gárzó használata mellett lehet oktatómunkát végezni mind gyermek, mind felnőtt szá-

mára. Ez nem csak egészségtelen, hanem rendkívül veszélyes is. (pl.: Tavalyi tanévben óra 

közben kigyulladt a hosszabbító, amiből az egyik hősugárzó üzemelt.)  

A rendkívül alacsony hőmérsékletet az ablakok rossz szigetelése és néhány radiátor  

felfűthetetlensége (vízkő?) okozza. A következő tél előtt mindenképp szeretném részben 

vagy egészben megoldani e tantermek hőmérsékleti problémáit. 

 

Gazdálkodás: 

 

Mivel intézményünk nem önállóan gazdálkodó szerv, a költségvetés fenntartó 

által kiszámolt, alapvető számainak tudomásul vételén kívül, az intézményvezetőnek 

nincs módja ezeken változtatni. Minimális mozgásterem a dologi finanszírozás terhére 

lehetne (pl. továbbtanulás támogatása), de a pénzügyi szűkítés miatt egyelőre erre sem látok 

reális esélyt. Természetesen – az ésszerűség határain belül – mindent megteszek a taka-

rékos intézményműködtetés érdekében. 

Nem marad tehát más lehetőségem, mint az, hogy pályázati és alapítványi  

források után kutassak. Sajnos, nagyon kevés olyan pályázatot írnak ki, amelyen a mi 

intézménytípusunk (EGYMI) elindulhat. Egyetlen biztos és rendszeres forrást  

a Ferencvárosi Önkormányzat „Intézményi Zöldprogram” pályázata jelent, melyen  

1997 óta minden évben elindulok és nyerek is 250-350 000 Ft közötti támogatást, melyet 

környezeti nevelési célokra, kirándulásra, sport- és szabadidős játékok vásárlására,  

illetve ebben az évben digitális fényképezőgép beszerzésére fordíthatok. Természetesen 

támogatom a kollégák minden olyan pályázatírási kezdeményezéseit, amely alkalomsze-

rűen és célzottan ugyan, de valamilyen eszközös vagy infrastrukturális fejlesztést tesz 

lehetővé.  

Intézményünk alapítványa, a Tündöklő Fénysugár Alapítvány, melynek kurató-

riuma és képviselője 2018. március 2-től változott. Személyem lett az alapítványi képvi-

selő, illetve a kuratórium elnöke. Az alapítvány kuratóriuma, a jelenlegi intézményvezető 

támogatásával – a kollégáktól általam szerzett információkra építetten – megalkotta 

2018-as költségvetését, melyben a pedagógusok a kért fejlesztő- és egyéb eszközök 

mintegy 90 %-át megkapják munkájuk segítésére. Ez fontos, lényeges és kikerülhetetlen 

forrás intézményünk számára. 
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5.3. Nevelő-oktató munka 
 

A mi intézményünkbe járó gyermekek speciális nevelési igényüknél fogva nem 

elsősorban a tárgyi, lexikális tudás terén emelkednek ki, így nevelésünk-oktatásunk sem 

elsődlegesen a tantárgyi tananyag elsajátíttatására irányul. Sokkal fontosabb a  

képesség- és személyiségfejlesztés, és az ép funkciókra támaszkodó fejlesztés. Elsődle-

ges célunk tehát nem egy gimnáziumban vagy majdani felsőoktatási intézményben való 

helytálláshoz szükséges ismeretcsomag átadása és megszilárdítása, hanem az életben 

való boldogulás, a praktikus intelligencia egyéni képességekhez mérten maximális fej-

lesztése. Ehhez igyekszünk a legtöbb segédeszközt megadni kollégáinknak, mind a fej-

lesztő-, mind az informatikai eszközök terén.  

Nevelő-oktató munkánk akkor tekinthető sikeresnek, ha enyhe fokban értelmi 

sérült tanítványaink a 8. osztály végére képesek eldönteni, hogy milyen – számukra is 

elérhető – pálya érdekli őket, hol tudnak továbbtanulni. Visszajáró tanítványaink beszá-

molójából értesülünk arról, hogy felkészítésünk mennyire volt sikeres, mennyire képe-

sek megállni helyüket a választott iskolában. 

Vezetői terveimet az eddigi jó gyakorlatok támogatására, továbbfejlesztésére építem, 

melyben központi helyet foglal el a kollégák és a hozzánk járó gyermekek igényeinek 

támogatása. 

 

Intézményvezetőség átalakítása: Az intézményvezetőség szerkezetének meghatáro-

zása stratégiai jelentőségű, mivel csak célszerűen megválasztott és munkaköri feladata-

ikat megfelelően deklarált vezetők képesek tevékenységük összehangolásával, az intéz-

ményi feladatokat előre vivő munkát végezni.  

A 2015-ben elindult decentralizációs folyamat az elmúlt évre sajnos megtorpant. Ennek 

több oka van. Úgy gondolom, ha én kapom meg a vezetői megbízást, a vezetőség átala-

kítása kényszerűen szükségessé válik, hiszen magam helyett a felsős szakmai munkakö-

zösség élére is új vezetőt kell választanunk. 

 

Pedagógus program projekt: részben a pedagógus-utánpótlás gördülékenyebbé tétele, 

részben a meglévő pedagógusok támogatása céljából szeretném  

bevezetni 2018 szeptemberétől ezt a három programból álló projektet. 
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 Gyöngyhalász-program: tizenhárom éve folyamatosan vezetek terepgyakorlato-

kat – mind levelező, mind nappali tagozaton – főként az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola utolsó éves hallgatói számára.  

Tudomásom szerint több kollégám vállal – más munkaközösségekben is –  

gyakorlatvezetést.  

Az „én hallgatóim”-mal általában szakmai, de közvetlen viszonyt alakítunk ki, így 

diplomaszerzés után is kapcsolatban maradunk évekig. Büszkeséggel tölt el, ha 

sok év után is hozzám fordulnak, amennyiben segítségre van szükségük.  

Gyakorlatvezetői munkámat 2016 szeptemberében, a főiskolai kar dékánja  

Gordosné Szabó Anna díjjal ismerte el. Úgy érzem, hogy a gyakorlatvezetés terén 

kollégáim hitelesnek tartanak, így az általam elmondottakat elfogadják. Vélemé-

nyem szerint a gyakorlatvezetés rendkívül fontos dolog, mind a hallgató, mind a 

gyakorlatvezető, mind pedig az intézmény szempontjából. A hallgató gyakorló-

helyet talál, a gyakorlatvezető pedig kilép a napi rutinból, mivel egy koncepció 

szerint kell átadnia tudása egy részét. A gyakorlatvezetés egyben  

„gyöngyhalászat” is. A „hozzánk hasonló” attitűddel rendelkező hallgatóknak 

munkát ajánlunk. Így a megtalált „igazgyöngyök” kollégáink sorát gyarapítják.  

Jelenleg négy olyan kollégánk van, aki terepgyakorlatát nálam töltötte. Ha e pá-

lyázatom sikeres lesz, intézményvezetőként (heti 6 kötelező órával) nem vállalhatok 

hosszú terepgyakorlatos hallgatót egyedül. Terveim szerint kollégáimmal meg-

osztva, továbbra is szeretném, ha a felsős munkaközösségben is tudnánk fogadni 

legalább évente egy hallgatót. Az eddig bekapcsolódó kollégákat továbbra is arra 

ösztönzöm, biztatom, hogy az elkövetkezendő tanévekben is segítse a gyógype-

dagógus képzést és a „gyöngyhalászatot”. 
 

 Gyakornok-Mentor-program: Jelen jogszabályi előírás szerint minden Gyakor-

nok státuszú pedagógus mellé segítő Mentort kell kinevezni, aki a Gyakornok  

fejlődését, „valódi” pedagógussá válását segíti – meghatározott intézményi el-

járásrend szerint. Ez szükségessé teszi gyakornoki szabályzatunk újragondolá-

sát, átalakítását, hogy Gyakornokaink még felkészültebben kerüljenek a szint 

végét jelentő minősítő vizsgára. 
 

 Dobbantó-program: Középiskolás testnevelés óráim, mára elhalványuló emléké-

ben, élénken él a szekrényugrás technikája, amikor az ugrószekrény elé rakott 

dobbantó segítséget nyújtott az akadály leküzdésében. Az eredményért azonban 

nekem is tennem kellett: nekifutásból erősen és bátran ugrani. Ha nem fektet-

tem bele elég energiát, a dobbantó sem tudott rajtam segíteni.  

A Pedagógus Életpályamodell 2013-as bevezetése óta intézményünkben tizen-

három rendes minősítési eljárás zajlott le sikeresen. Ebből tizenegy Pedagógus I-

re történő minősítő vizsga, két Pedagógus II-re történő minősítési eljárás volt.   

  



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 
Kovács József István  2018. 

 

 

45 

 

Ezen kívül egy sikeres pilot rendszerű Mesterpedagógus szakértő minősítés tör-

tént. Minősítés nélkül, jogszabály alapján egy pedagógus átsorolása történt meg  

Pedagógus II. fokozatra. 

Mivel a minősítő vizsgára kötelezett pedagógusok kivétel nélkül rendszeresen 

megkerestek portfólióírással- védéssel kapcsolatos kérdéseikkel, dokumentuma-

ikkal, úgy ítéltem meg, hogy erre a projektre szükség és igény van. Ez a program 

a minősítés előtt álló kollégák felkészítését hivatott segíteni –  

meghatározott ütemterv szerint – a minősítési eljárás egésze során. A program 

nevére asszociálva, a dobbantóhoz hasonlóan itt is szükség van a kollégák aktív 

részvételére a sikerhez. Ezzel a programmal kiváltható az OH 10 órás felkészítő 

tanfolyama. A program vezetője én leszek, a siker érdekében felhasználva a mi-

nősítési eljárásokban szerzett tapasztalatimat. 

 

Minőségügyi projekt: Intézményünk 1999-ben a Magyar Gallup Intézet szakembereinek 

segítségével, a Szak99’ oktatási minőségfejlesztési projekt bevezetésével, majd  

2000-ben a Comenius 2000 II. intézményi modell (teljeskörű minőségirányítás) megpályázá-

sával és megnyerésével kiépítette minőségfejlesztési rendszerét. Ez a rendszer 2013-ig 

(a Pedagógus Életpálya Modell indításáig) működött intézményünkben, melynek összefogó, 

irányító tisztségét (Támogató Csoport vezetője) 14 éven keresztül láttam el.  

A program során sok feladatot elvégeztünk, több „mázsa” dokumentációt készítettünk. 

Ennek a hasznát nem mindig tudtuk felmérni, hiszen a változások nem következtek be 

gyorsan, ráadásul „eredendően” partnerközpontúan működő intézményünk működésé-

ben sem találtunk olyan anomáliákat, amelyek feltétlenül, gyorsan javításra szorulná-

nak. Az általános véleménytől függetlenül, ennek a programnak is voltak értékelhető és 

hasznosítható eredményei. Ezekből az eredményekből – a minőségfejlesztő rendszer 

visszahozásának kísérlete nélkül – szeretnék vezetői megbízásom alatt néhány elemet a 

jelen helyzethez adaptáltan, részben belső, részben külső (tanfelügyelet) elvároknak meg-

feleltetve újraépíteni. 

 Belső továbbképzés program: A Comenius II-es modell 8 + 1 terület felügyeletét 

írta elő, melyből az első nyolc központilag meghatározott volt, egyet pedig min-

den intézmény a saját erősségei ismeretében jelölt ki. A szabadon választott te-

rület a mi intézményünkben a „Belső továbbképzés” lett. Mivel a vezetői önérté-

kelés során a kollégák jelezték ennek hiányát, fontosnak tartom a program újra-

gondolását, újra szerkesztését a jelenlegi lehetőségekre építve, de a minőségfej-

lesztésben szerzett tapasztalataim felhasználásával.  
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 Mérési rendszer kidolgozása: Minden rendszer működtetésének lényeges alapja 

a viszonyítás, melyben lehet külső sztenderdekhez és belső normákhoz hasonlí-

tani. Mivel a gyógypedagógiai intézményekben külső mérés (országos kompetencia-

mérés) – a 2006-os országos, illetve 2010-es fővárosi SNI-s – próbálkozástól elte-

kintve nincs, viszonyításaikat csak belső normákhoz, közösen meghatározott  

értékekhez (intézmény saját magához, jellemzőihez) végezhetik el. Ennek a rendszer-

nek és eredményeinek meg kell/ene jelennie a tervezési-beszámolási dokumen-

tumokban, illetve önálló eljárásrendként is. Ennek kidolgozása egyik fontos fel-

adatunk. 

 

Nyár eleji táboroztatás: Intézményünkben – főként az iskolai munkaközösségekben – 

2012-ig rendszeresen jártunk június első hetében a Ferencvárosi Önkormányzat Bala-

tonlellei Erdei Iskolájába, nyári táborba. 2013-tól forráshiány miatt ezek a táborozások 

megszűntek, mert a szülők nem tudták kifizetni a táborozás költségeit. Szándékomban 

áll a 2018-2019-es tanévben – amennyiben megfelelő anyagi háttér áll rendelkezésre – 

alapítványi támogatással és pályázati segítséggel újra beindítani ezt a táborozási formát, 

mely a székhely munkaközösségei esetében DÖK-táborként, a DÖK szervezésében,  

annak megerősítésében látom egyik fontos szerepét. Más munkaközösségek az érdek-

lődés arányában szintén lehetőséget kaphatnának a részvételre. 
 

Logopédiai osztály: Óvodai munkaközösségünkben sok éve nagy szakértelemmel műkö-

dik a beszédjavító, logopédiai csoport. Sajnos azonban azok a szülők, akik gyermekének 

beszédállapota idegrendszeri sérülés miatt a tanköteles kor eléréséig sem javul olyan 

mértékben, hogy integráló többségi általános iskolában kezdhessék meg tanulmányai-

kat, nagyon nehezen találnak logopédiai osztályt. Az intézményvezetőséghez rendszere-

sen érkezik szülői kérés a logopédiai osztály indításával kapcsolatban, ahol az óvodában 

megtapasztalt magas szakértelemmel foglalkoznának tanáraink az osztályba kerülő 

gyermekekkel. Erre intézményünk nyitott, ha a fenntartó lehetőséget biztosít, szívesen 

indítanánk logopédiai 1. és 2. osztályt. A feltételek hét álláshely-bővítéssel lennének 

megteremthetők, a nevelőtestület felkészült a bővítésre. 
 

Sporttevékenység: A mindennapos testnevelés keretén belül az iskolai alsós és felsős 

gyermekek keddenként úszni járnak. Ez az órarendben rögzített foglalkozás, a szülőknek 

és családoknak térítésmentes. Az autista munkaközösségben dolgozó kollégáink hétfőn-

ként viszik tanulóinkat gyógylovaglásra, mely térítéses formában szervezett.  

Mint azt már pályázatom 34. oldalán kifejtettem, az immár hagyományossá vált korcso-

lyaoktatás (gör-, gyors-, műkorcsolya) jelentős helyet foglal el az iskolai munkaközösségek 

sportéletében. Az elért kitűnő eredmények, a versenyszervezés miatti intézményi hírnév 

és elfogadottság növekedése egyértelműen támogatandóvá teszik ezt a tevékenységet. 
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Digitális projekt B.: Pályázatom 5.2-es fejezetében kifejtett informatikai infrastruktúra 

kialakításával, fejlesztésével (Digitális projekt A.) egyidőben fontosnak tartom a humán 

erőforrás még intenzívebb bevonását a rendelkezésre álló digitális rendszerek használa-

tába. Ma már a digitális világ elvárásainak kell megfelelnünk: használnunk kell a meglévő 

eszközeinket, szoftvereinket, a felhőalapú ismeret- és tudásmegosztás, internetes közös 

munka előnyeit. A világháló által biztosított kapcsolattartás ugyan nem helyettesíti a 

személyes konzultációkat, megbeszéléseket, értekezleteket, de a kapcsolatok, megoldá-

sok gyorsasága megköveteli ezek használatát is mindenkinek a képességei, lehetőségei 

függvényében. Ilyen feladatok, a teljesség igénye nélkül: honlapunk újra rendezése, 

munkaközösségenként aktualizálása, az ebédbefizetés időpontjának láthatóvá tétele, az 

eseménynaptárak folyamatos megjelenítése, ismertető kisfilm készítése az intézmény 

munkájáról és megosztása a világhálón, gyors véleménykérés felhasználására a Google 

kérdőív funkciójának használata, a közösségi oldalak előnyeinek kihasználása…stb.  

Fontosnak tartom továbbá a szülőkkel és más partnerekkel (pszichológus, gyermekvédelem 

szervei) való digitális kapcsolattartás erősítését is, ahol csak lehetséges.  

Mivel manapság egyre több családban jelennek meg számítógépek, okoseszközök, ezek 

kritikus-etikus használatára fel kell készítenünk tanítványainkat. Ennek előkészítésére 

tehát a 7. és 8. osztályban nem tartom a valóságtól elrugaszkodott elképzelésnek azt 

sem, hogy egyszer-egyszer, néhány tanuló olyan házi feladatot kapjon, amelynek meg-

oldására internetes kereséssel találhatnak rá. (A napközis tanulók az iskolában, tanulási 

időben, az informatika teremből kölcsönzött, de a napközis teremben használt laptopon, 

egymás után oldhatnák meg feladataikat.) 

 

Összefoglalva: Intézményvezetőként is törekedni szeretnék arra, amit 19 év munkakö-

zösség-vezetői megbízásom alatt prioritásnak tartottam: a jól működő intézményi gya-

korlatot támogatva, a hiányosságok korrekcióját segítve, az egyenlő terhelés elvét szem 

előtt tartva, empatikus, de határozott vezetői stílust alkalmazva vezessem az intéz-

ményt.  
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6. Összegzés 
 

Ez a pályázat nem a nagy tervek, nagy ígéretek, nagy beruházások pályázata. 

Ez a pályázat a munkatársak megkérdezésével készült, miközben az intézményi- és  

pedagógus önértékelés eredményeire támaszkodik. Beleírtam minden kérést, vágyat, 

amire 2018 első negyedévéig nem sikerült véghez vinni, de jó esély van arra, hogy az 

elkövetkezendő öt évben megoldást találok rá. Természetesen nem kerülnek feledésbe 

azok a nagy feladatok sem, amelyek a pályázat helyzetelemzés részében megemlítésre 

kerültek: óvodaudvar bővítése, tanári szoba és fejlesztőszobák az óvodába…. Törekedni 

fogok arra, hogy minden külső forrást, lehetőséget megragadva és felhasználva megol-

dást találjak a felmerülő hiányosságokra. 

Mindezek mellett lényegesnek tartom, hogy az oktatás-politikai változások által 

megszabott, különböző átalakítások között is, pályázatom Vezetői tervek részében leírt 

céljait időarányosan és fokozatosan elérjem.  

Fontosabb célkitűzéseim: 

 digitális infrastruktúra és pedagógus informatikai rendszerhasználat fejlesztése, 

 Intézményi biztonság növelése (bejárati kapu, autisták ajtaja, udvarrendezés), 

 Udvarrendezési projektben a Bejáró- és Térernyő-program, 

 Fűtés-program a Gát utcai újabb épületrész fűtés-hatásfok javítására, 

 az intézményvezetés decentralizáltságának visszaállítása, 

 Pedagógus program projekt keretében a gyakorlatvezetés, a gyakornok-mentor 

és minősítési eljárásra felkészítő programok bevezetése, 

 A Minőségügyi projekt keretében a Belső továbbképzési és a Mérési rendszer 

kidolgozásának programjai, 

 a nyár eleji balatonlellei táboroztatás visszaállítása DÖK táborként, 

 a sporttevékenység, különösen a korcsolyaoktatás segítése, támogatása, 

 iskolai logopédiai osztály indítása 1. és 2. évfolyamon, 

 Pályázatok keresése és támogatása, 

 Tündöklő Fénysugár Alapítvány számára többletforrások szerzése, 

 

Céljaim megvalósításában számítok a nevelőtestület, a fenntartó, az önkormányzat és a 

szülők, családok támogatására. Bízom benne, hogy az elmúlt 24 év tapasztalatait össze-

gyűjtve, méltó módon tudom képviselni érdekeinket és szívből remélem, hogy továbbra 

is jóhírű, gyermekszerető és egyre jobban működő intézményt hozunk létre!  
 

Budapest, 2018. március 
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Felhasznált források 
 

 

WEB-es források: 

http://labor.leovey.hu/index.php/projekt 

http://www.szentvince.hu/index.php/a-templomok-toertenetei 

 

Dokumentumok: 

 Kovács Beáta intézményvezetői pályázata 2015 

 Alapítvány beszámoló 2017 

 KIR-STAT 2011-2017 

 

 

  

http://labor.leovey.hu/index.php/projekt
http://www.szentvince.hu/index.php/a-templomok-toertenetei
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M E L L É K L E T E K 
(az elektronikus verzióban a személyes adatok kitakarásával) 
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Mesterpedagógus tanúsítvány 
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Kitüntetések 
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Erkölcsi bizonyítvány (hiteles másolat) 

 

                                     A másolat az iskola igazgatóhelyettesi irodájában található 

 

Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum 

 

N y i l a t k o z a t o k 

 

 

 

 

 

 


