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 „ Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis 

barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. „ 

(Müller Péter)  

 

Vezetési program 

1. Bevezetés 
Több mint 30 éve élek a főváros Pestszenlőrinc városrészében, és valamivel kevesebb mint 30 

éve dolgozom a Bókay Árpád Általános Iskolában. Nemcsak családom és munkahelyem miatt 

kötődöm a településhez, hanem azért is, mert az évek során úgy érzem, lokálpatriótává lettem, 

szívesen veszek részt a kerület kulturális és társadalmi életében. 

Pedagógusi pályámat tanítóként kezdtem, majd tanári, szakértői, tehetségfejlesztői végül 

pedig közoktatási vezetői szakképzettséget is szereztem. Ennek megfelelően a nevelő-oktató 

munka csaknem minden területén és szintjén dolgoztam már, egyre szélesebb látószögből 

megismerve iskolánk és az oktatásügy működését, sajátosságait. 

Hiszek abban, hogy a magas színvonalú és felelősséggel végzett pedagógiai munkának jövőt 

formáló ereje van. Büszke vagyok arra, hogy Iskolánk Küldetésnyilatkozatának 

megalkotásában a nevelőtestület tagjaként én is résztvehettem. 

„ A Bókay Árpád Általános Iskola a XVIII. kerület legpatinásabb iskolája. Generációk jártak-

járnak ide. Olyan gyermekközpontú intézmény, ahol a nevelő-oktató munka középpontjában 

az alkalmazható tudás közvetítése áll. Elődeink által megteremtett értékek mentén, a szülők 

bevonásával szeretetteljes, toleráns légkört teremtünk. Fontos, hogy diákjaink harmonikus 

környezetben, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó fogékony emberekké 

váljanak. Célunk az európai követelményeknek megfelelő innovatív iskola működtetése, ahol 

egyaránt jelen van a néphagyományok tisztelete, a helyi tradíciók és a fenntartható fejlődés 

iránti elkötelezettség.”  /Küldetésnyilatkozat, 2015/ 

Intézményvezetővé történő megválasztásom esetén célom, hogy 

- a hozzánk járó gyermekek érdekeit mindenekfelett szolgálva iskolaközösségünk az 

együtt megfogalmazott értékek mentén tovább fejlődjön. 

- a nevelő-oktató munkához szükséges tárgyi feltételek jelentős mértékben 

javuljanak, tudatos tervezés és akár pályázati források keresése útján is. 

- a pedagógusok a munkahelyükön biztonságban érezhessék magukat. Kapják meg a 

lehetőséget további céljaik megvalósításához. Munkájuk elismertsége fejlődjön. 
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- a partnereinkkel való együttműködést szorosabbá téve közösen formáljuk a diákok 

személyiségét, szűkebb és tágabb közösségeik valamint környezetük iránti 

felelősségtudatát. 

A vezetési program elkészítésében az alábbi forrásokra támaszkodtam: 

- Intézményi dokumentumok (Alapdokumentum, Pedagógia program, SZMSZ, 

Házirend, munkatervek, éves beszámolók, értekezletekről készült jegyzőkönyvek) 

- Saját készítésű dokumentumok (szakdolgozat, beszámolók, portfólió vezetői 

tanfelügyelethez) 

 

2. Helyzetelemzés 

2.1. Irányítás, szabályozás, kapcsolatok 

 

Az intézmény hivatalos adatai a 2019-20. tanévben: 

Név: Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskola 

Cím: 1181 Budapest Wlassics Gyula u. 69. 

Telephelyek száma: 4 

Tanulók létszáma: 514 

Pedagógusok száma: 42 

Pedagógiai munkát segítők száma: 11 

Osztályok száma: 19 

 

A Bókay Árpád Általános Iskola, Pestszentlőrinc legidősebb iskolája. Több mint 100 éves 

múltra tekinthet vissza, hiszen 1902-ben alapították, és azóta hol elemi iskolaként, hol 

gimnáziumként, az utóbbi évtizedekben pedig általános iskolaként, de megszakítás nélkül 

folytatta működését minden tanévben. A Bókay-telep patinás iskolája csendes, kertvárosi 

környezetben található a XVIII. kerületben. Állami fenntartású intézmény, amelynek 

fenntartója a Külső-Pesti Tankerületi Központ, működtetője pedig Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzata. Körzetes iskolaként tölti be funkcióját a tankerületben. 

Az intézmény - koránál fogva is - megkerülhetetlen a kerület társadalmi életében. Jó 

kapcsolatot ápol a közművelődési intézményekkel, és gyakran otthont ad az önkormányzati és 

civil szervezetek rendezvényeinek. 
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2.2 Környezeti, társadalmi adottságok 

Főként családiházas vagy társas házas környezetből érkeznek hozzánk a tanulók, akiknek 

szülei többnyire átlagos színvonalú megélhetést biztosítanak családjuk számára. Budapest 

agglomerációs körzetéből is vannak diákjaink. A szüleik kerületünkben dolgoznak, így a 

család napirendje szempontjából fontos, hogy egymás közelségében legyenek. Hivatásos 

nevelőszülő is lakik a körzetünkben, akinek gondozásba vett gyermekeit időről-időre 

fogadjuk, a tanulmányi munkában való megsegítésüket vállaljuk. Körzetünkben ritka a 

létminimumon vagy az alatt élő család, de a rászorulókat tőlünk telhető módon segítjük, 

megkeressük számukra a támogatási lehetőségeket. 

 

2.3 Tárgyi feltételek 

A közel 120 éves múltra visszatekintő iskola töretlen népszerűségnek örvend a kerületben. 

Tanulólétszámunk egyre nő. Mára már négy helyszínen látjuk el alapfeladatainkat. Ez 

munkaszervezési és közösségépítési szempontból is nehéz feladat elé állítja az 

intézményvezetést. 

- A Wlassics Gyula utcában, a főépületben 13 osztály tanul. A szaktantermi 

feltételek jónak mondhatók, az udvar rendezett.  Azonban nincs aulánk, ahol rossz 

idő esetén is lebonyolíthatók lennének az iskolai rendezvények, iskolagyűlések. Az 

iskolaudvarhoz csatlakozó hátsó telek üresen áll. Ezt régebben azért vásárolta meg 

az önkormányzat iskolánk számára, hogy ott tornaterem épülhessen, fölötte 

tantermekkel. 

- A Szélmalom utcai épületben 6 alsó tagozatos osztály tanul. Ez egy rosszul 

szigetelt, nyáron elviselhetetlenül meleg forfa épület, amely már régen megérett a 

lebontásra. Ráadásul elektromos hálózata is olyan, hogy nem bírja már a mai 

korszerű oktatás igényeinek megfelelő technikai eszközök adta megterhelést.  

      Itt üzemel az ebédlő is, amelyet az Eurest Étteremüzemeltető Kft. tart fenn. 

- A Kiss István utcai épületben működik a tornaterem, és a technika műhely. Ez 

utóbbi helyiség és a tornatermi öltözők, mosdók állapota kritikán aluli, a 21. 

századi elvárásoktól messze elmarad, gyermekeink méltatlan körülmények között 

használják ezeket a helyiségeket. Ez a telephely is komoly felújításra szorulna. 

Tanítási időn kívül a tonatermet a Városgazda 18 adja ki külső használóknak. A 

bérlésben nem vagyunk érdekeltek, mert a bérleti díjakból nem forgatnak vissza 
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semmit az intézményhez, amelyből a használók miatt keletkező károkat ki tudnánk 

javíttatni. 

- A Vasvári Pál utcai telephelyen műfüves pálya üzemel, ahol a műfű már olyan 

elhasznált, hogy nem feltölthető.  

A fenti rövid tényfelsorolásból kitűnik, hogy intézményünk épületeinek állagromlása komoly 

akadályt jelent a színvonalas nevelő-oktató munka fenntartásában. A másik probléma a 

széttagoltság. Gyakran az órarendi órák más-más helyszínen vannak. A telephelyek közötti 

vándorlással elvesszük a tanulók és a kollégák óraközi szünetét. 

Eszközparkunk főként a 15 évvel ezelőtti HEFOP pályázatokból származik. Bár ma még 

elmondhatjuk, hogy a tantermek többségében van interaktív tábla vagy projektor, és az 

informatika teremben 25 tanuló számára munkaállomás, de ez csalóka adat, mert gépparkunk 

amortizálódik. A felújítás és az újabb beszerzések a közeljövőben aktuálissá válnak. 

Az iskolai könyvtár –részben a tervszerű állománygyarapításnak köszönhetően, részben a 

tartós tankönyvek ugrásszerű mennyiségi növekedése miatt – kinőtte azt a helyiséget, 

amelyben működik. A helyiség belmagassága lehetővé tenné galéria megépítését. A könyvek 

egy része elhasználódott, selejtezésre vár. 

 

 2.4 A nevelőtestület profilja 

A 2019-20. tanévben az intézményi alapfeladatokat 43 kinevezett és 6 szerződéses pedagógus 

látja el. Ebből 4 férfi, 45 nő.  

 

 A diagram mutatja, hogy a nevelőtestület derékhadát az ötvenes, hatvanas korosztály adja. 

0 5 10 15 20

20-29 év

30-39 év

40-49 év

50-59 év

60-65 év

Pedagógusok életkor szerinti megoszlása az 
intézményben
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Ebből az is következik, hogy a kollégák több mint a fele 10 éven belül nyugdíjba fog menni. 

Ugyanebben az időszakban várható a húszas, harmincas korosztály családalapítása, 

gyermekvállalása, így az elkövetkezendő időszakban jelentős személyi változások várhatók az 

iskolában.  

Jelenleg egy kivétellel teljes a szakos ellátottság az intézményben. A könyvtárosi feladatot 

második éve nem szakos kolléga végzi. Nincs megfelelő jelentkező a folyamatosan hirdetett 

könyvtárosi állásra. 

A pedagógusok az átlagosnál magasabban képzettek. Sokan rendelkeznek többféle 

pedagógusi diplomával, szakvizsgával. Továbbképzésekre szívesen jelentkeznek, így az éves 

beiskolázási tervek elkészítésekor inkább az okoz gondot, hogy kinek ne támogassuk a 

továbbképzését, hiszen a helyettesítésükről is gondoskodni kell. 

A nevelőtestület összetartó, együttműködni tudó, az új módszerekre nyitott, kreatív tanítók és 

tanárok közössége. 

A 43 állományban lévő pedagógus közül 16 fő minősült a pedagógus életpálya modell szerint. 

Ebből hatan mesterpedagógusok. 5 fő lát el szakértői feladatokat. Ez nehezíti a 

tantárgyfelosztás elkészítését, hiszen ők órakedvezményben részesülnek. Azonban 

mindannyian vállalnak túlmunkát az iskola érdekében. Egy fő mentorpedagógus, az ő 

munkájának köszönhető, hogy több nálunk gyakorló hallgató helyezkedett el 

intézményünkben tanulmányainak befejezése után. 

Életkorából adódóan és munkája minőségét tekintve is jónéhány kolléga jelentkezhetne még 

minősítésre a Ped. II. vagy akár a Mester fokozat eléréséért. Tantestületünk egy része azonban 

a kezdetektől fogva idegenkedik a megmérettetéstől. Részben önbizalomhiány, részben pedig 

a pedagógus életpálya modell koncepciójának elutasítása áll a háttérben. 

A nevelőtestület hat munkaközösségre oszlik: alsó és felső tagozaton van egy-egy humán és 

reál munkaközösség, valamint a felső tagozaton osztályfőnöki és napközis munkaközösség is 

működik. Az utóbbi években egyre magasabb szintű a szakmai kooperáció a 

munkaközösségek között mind a nevelő-oktató munka, mind pedig az iskolai rendezvények 

lebonyolítása terén. A visszacsatolás azonban még javítható, hiszen a beszámolók némelyike 

hiányos, a partnereknek sokszor nincs módja megismerni a munkaközösségek munkájának 

minden eredményét. 
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2.5  A pedagógiai munkát segítők 

A pedagógusok munkáját 12 dolgozó segíti: 2 pedagógiai asszisztens, 2 iskolatitkár, 1 

rendszergazda, 2 karbantartó, 1 laboráns, 4 portás látja el a napi feladatokat három épületben. 

Közülük többen részmunkaidősek. A feladatmegosztás és az együttműködés rendje az évek 

során jól kialakult közöttük. Túlnyomó többségük felelősségteljesen, segítőkészen végzi 

munkáját és a tanulókkal, pedagógusokkal is jó kapcsolatot ápol. Az intézmény biztonságot 

adó családias légkörének biztosításához elengedhetetlenül fontos ezeknek a kollégáknak a 

pozitív hozzáállása és kulturált kommunikációja. 

 

2.6  A tanulóközösség összetétele, jellemzői 

Az utóbbi tíz évben az iskola tanulóinak létszáma folyamatosan emelkedett, mára meghaladja 

a 10%-os növekedést. Ennek egyik oka, hogy a családiházas környezet átalakulóban van. A 

régi lebontott házak helyébe a nagyobb telkeken társas házak épülnek, amelyek több 

családnak adnak otthont. Környékünkön új lakóparkok épülnek, ahová többnyire fiatalok 

költöznek. A helyi önkormányzattól lekért demográfiai adatok szerint a következő években 

sem fog csökkenni a beiratkozók száma körzetünkben. 

A növekedés másik oka, hogy az intézmény jó hírnévnek örvend a kerületben. Igyekszünk 

időben reagálni a szabályozók által támasztott követelmények és a partnereink igényeinek 

változásaira. 

 

 
 

Az ábra mutatja, hogy a sajátos nevelési igényű (ide nem számítva a tehetséges tanulókat) és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink aránya nem kritikus az 

összes tanuló létszámához képest. Talán éppen ezért minden egyes rászoruló diák megkapja 

kiemelt figyelmet 
nem igénylök; 87%

SNI; 2%

BTMN; 11%

A tanulóközösség összetétele a pedagógiai folyamatok 
tervezése szempontjából
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az őt megillető kiemelt figyelmet és a hatékony segítséget tanulmányi munkájához, 

személyiségfejlődéséhez. 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma az 1. félév adatai alapján 14 fő. Érdemes 

azonban megjegyezni, hogy egyharmaduk körzeten kívülről érkezett tanuló, akiket éppen 

azért vettünk át szülői kérésre, hogy megszűnjenek az őket fizikailag vagy mentálisan 

fenyegető körülmények. 

Körzetünkben él egy hivatásos nevelőszülő, akinek gondozottjai általában súlyosan 

veszélyeztető környezetből kerülnek ki, ezért ezeknek a gyerekeknek a szocializálása és a 

tanulásban való lemaradásuk pótlása mind a nevelőszülőtől, mind a kollégáktól komoly 

erőfeszítést igényel. 

Az igazolatlan mulasztások száma évente elenyésző, és 14 életévét betöltött, de még nem 

végzett diákunk is évente legfeljebb 1-2 van.  

A hátrányos helyzetű tanulónk száma 1, halmozottan hátrányos helyzetűek száma 4, a 

veszélyeztetett tanulók száma 12 az iskolában. Érdekes azonban megfigyelni, hogy a 

veszélyeztetett körülmények közül jövő diákok közül 4 olyan tanuló van, aki 

lemorzsolódással is veszélyeztetett. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők 

száma 10 fő.  

Noha gyermekvédelmi felelősök már nincsenek az iskolákban, nálunk van gyermekvédelmi 

feladattal megbízott pedagógus, aki nagy tapasztalattal rendelkezik, ismeri a jelzőrendszer 

protokollját, és komoly segítséget nyújt az osztályfőnököknek gyermekvédelmi feladataik 

ellátásában.  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók közül a tehetségesek felfedezéséről és segítéséről 

későbbi fejezetben esik szó. 

Általában évfolyamonként 2 párhuzamos osztállyal dolgozunk. Amikor az 1.évfolyamra 

jelentkezők száma és az épület tantermeinek száma is lehetővé teszi, 3 párhuzamos osztályt 

indítunk. A 2019-20. tanévben 19 osztály van iskolánkban. Azért, hogy a 

tanulóközösségeknek otthonos, barátságos környezetet biztosítsunk, minden osztálynak van 

saját terme. Az 1-4. évfolyamosok minden tanórájukat a saját termükben töltik. A felsősök 

éne, rajz, biológia, informatika, fizika és kémia órán vándorolnak szaktantermekbe, valamint 

a nyelvi órák egy része zajlik nyelvi csoportszobában. 
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2.7  A szülők közösségei 

A diákok többségének szülei érdeklődők, főleg alsó tagozatban igénylik a napi személyes 

kapcsolattartást a tanítókkal. A felső tagozaton már inkább online, vagy telefonon zajlik a 

kapcsolattartás az osztályfőnökökkel. Az aktivitás változó, vannak olyan osztályok, akiknél a 

szülők felsőben is igénylik a napi kommunikációt.  

Az osztályokban szülői munkaközösségek működnek. Az iskolai SZMK együttműködik az 

iskolavezetéssel, segítik az éves munkaterv megvalósítását. Önálló kezdeményezéseikkel 

elősegítik a közösség fejlődését. 

A Közbigyó (közös célok mentén belső indíttatásból gyakorlati feladatokat oktatási céllal 

megoldó szerveződés) szintén szülői csoport. Ők főként a projekt alapú oktatás elkötelezettjei. 

Tanórán kívüli időszakban mentor szülők segítségével a diákcsoportok olyan projekteket 

készítenek, amelyek témanaphoz vagy témahéthez kapcsolódnak. 

 

 2.8 Az intézmény sajátos arculata 

A hagyományok és az újítások jól megférnek az iskolában, mivel igen nyitott szemléletű a 

tantestületünk.  

Elsők között voltunk, akik bevezették a kompetencia alapú oktatást.  Megújult módszertani 

eszköztárunkat azóta is használjuk, továbbfejlesztjük. 

Elsődleges célul a színvonalas tanítás-tanulás programját tűztük ki, amellyel a nyolc év 

tanórái során sikeresen készítjük fel tanulóinkat a középiskolában való helytállásra. Az elmúlt 

tanévekben számos gyermekünket vették fel két tannyelvű gimnáziumba, vagy Budapest 

legerősebb gimnáziumaiba.  

A programok között kiemelten szerepel a nyelvoktatás, melyet magas óraszámban és 

csoportbontással tanítunk. A matematikaoktatásnak is nagy hagyománya van iskolánkban: a 

szorobán módszer segítségével mélyítjük el az alapműveletek végzését alsó tagozaton. 

Bókay Árpád nevéhez és iskolánk Örökös ökoiskola címéhez méltón, a természettudományos 

oktatás és tehetséggondozás kiemelten folyik. Az idén huszonegyedik alkalommal rendezzük 

meg a Bókay Árpádról elnevezett országos biológiaversenyt.  

Idegen nyelvi és természettudományos tagozat működik az iskolában, ahol a tanulók emelt 

óraszámban tanulnak angol vagy németet és a kerületben egyedülálló természettudományi 

gyakorlatokon vesznek részt, amelynek tananyaga és taneszközei helyi fejlesztésűek. Az 

alapszinű csoportok számára heti 1-1 kompetenciafejlesztő órát tartunk matematikából és 

magyar nyelvből. 
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Az iskolában a gyermekek egyaránt megismerkedhetnek a néphagyományokkal, és a 

legmodernebb tudományos és művészeti területekkel is. (pl. néptánc, grafika, modellezés, 

robotika, ökotudatos háztartási ismeretek stb.). A képzőművészetekben tehetséges 

tanítványaink részére nemcsak a szakkörökön, hanem a kézműves délutánokon és nyári 

táborokban is lehetőség nyílik agyagozásra, tűzzománc készítésére, batikolásra, textilmunkák 

és egyéb díszítő tevékenységek megtanulására.  

Eszközöket és megfelelő teret biztosítunk ahhoz is, hogy a diákok sportoljanak, kielégítsék 

fokozott mozgásigényüket. Igen népszerű a Kölyökatlétika program és a szivacskézilabda. 

A versenyképes tudás elsajátításának, a digitális eszközrendszer megismerésének fontos 

állomása az általános iskola, ahol a tanulók felkészült szakemberek segítségével hangolódnak 

rá a kulcskompetenciák elsajátítására.  

Együttműködünk a helyi kulturális és sportolási lehetőségeket biztosító intézményekkel, így 

diákjainknak minden évben alkalma nyílik korcsolyázásra, síoktatás igénybevételére, úszásra, 

színházlátogatásra, múzeumpedagógiai és könyvtári foglalkozások látogatására. 

Rendkívüli tanórák, témahetek, ökoprogramok beiktatásával igyekszünk a gyermekek 

látásmódját szélesíteni, hogy tudásukat ne csak az iskolában tudják kamatoztatni, hanem a 

megszerzett tapasztalatok segítségével a mindennapi élet útvesztőiben is el tudjanak igazodni. 

 

2.9  A nevelés-oktatás helyzete 

Mivel az intézmény eredményességi mutatói (kompetenciamérések eredményei, 

lemorzsolódók száma, továbbtanulási statisztika, versenyeredmények) országos és budapesti 

összehasonlításban jók, némely területeken kimagaslók, komoly erőfeszítéseket kell tennünk 

évről évre annak érdekében, hogy ezt a színvonalat megtartsuk. 

Az SNI és BTMN tanulók megsegítésére a fejlesztő pedagógus útmutatása szerint minden 

egyes tanulóra minden tantárgyból egyéni fejlesztési tervet készítenek a pedagógusok, 

amelyet felhasználnak a pedagógiai folyamatok megtervezéséhez. 

Az osztályfőnöki munkaközösség minden évben megszervezi az 5. évfolyam „átadó-átvevő” 

megbeszélését, ahol az alsós tanítók minden egyes diák eddigi fejlődésének eredményeit vagy 

esetleges problémáit bemutatják a felsős szaktanároknak. 

A tanulásban lemaradók és a lemorzsolódással veszélyeztetettek számára korrepetálást, 

egyéni fejlesztési, szükség esetén szakemberek bevonását igénylő fejlesztési lehetőségeket 

biztosítunk. Az Oktatási Hivatalból érkező éves visszajelzések szerint a lemorzsolódás 

csökkenését szolgáló intézkedéseink eredményesek. 
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Az országos kompetenciaméréseken mind a 6. mind pedig a 8. évfolyamos diákok rendre az 

országos átlag felett, a budapesti átlagon, olykor a fővárosi átlagot is meghaladóan 

teljesítenek. Az Oktatási Hivatal által közzétett kiemelkedő teljesítményű iskolák között is 

szerepeltünk már a matematikából elért fejlesztő munkánknak köszönhetően. Az 

eredményességet úgy tartjuk fenn, hogy minden tantárgyból elvárjuk kollégáinktól a 

matematikai és szövegértési képességek fejlesztését. A tapasztalatok megvitatására, újabb 

közös célok kitűzésére értekezleteken, belső továbbképzéseken rendszeresen kitérünk. 

Az országos idegen nyelvi méréseken mind angolból, mind pedig németből a tagozatos 

csoportok kiválóan, a normál óraszámú csoportok átlagosan teljesítenek. Minden évben akad 

olyan diákunk, aki már általános iskolás korában megszerzi a középfokú nyelvvizsgát. 

Az iskolában jól működik a diákönkormányzat. A tanulók kiveszik a részüket a 

hagyományőrző rendezvények szervezéséből. Jól bevált pontozási rendszert működtetnek a 

tanulmányi, sport és közösségi munka elismerésére. Tanév végén a pontok pénzre válthatók, 

amely összeget az osztályok közös programokon, kirándulásokon költenek el. A 

diákfórumokon rendre ugyanazok a fejlesztési problémák kerülnek elő (tornaterem, mosdók 

állapota, épületek közötti vándorlás), amiket mi pedagógusok is megoldandó kérdéseknek 

tartunk. 

A tehetséggondozás mindig fontos volt az intézmény pedagógiai munkájában. Az utóbbi 

három évben a csapatversenyek népszerűségének köszönhetően jóval több tanulót készítenek 

fel a kollégák versenyekre, mint korábban. Főként informatikából, matematikából, idegen 

nyelvekből és a sportolásban sikeresek a tanulóink. Minden évben van kiemelkedő országos 

és budapesti eredményünk ezeken a területeken. Mára már elmondhatjuk, hogy tanulóink több 

mint ötöd része kap versenyzési lehetőséget, hogy kipróbálja tudását, tehetségét. 

Igyekszünk a diákok sikereit figyelemmel kísérni és elismerni az olyan versenyek kapcsán is, 

amelyeket nem az iskola, hanem más, kerületi sport vagy művészeti egyesület színeiben értek 

el. 

 

2.10 Vezetői tapasztalatok  

2018 májusában igazgató asszonyunk váratlanul megbetegedett. Mivel én voltam az általános 

intézményvezető-helyettes, a tankerület igazgatója SZMSZ szerint megbízott a magasabb 

vezetői feladat ellátásával.  

Helyettes vezetői gyakorlatom ellenére a tanév végi teendők némelyikének elvégzésében 

járatlan voltam, hiszen a mi iskolánkban a korábbi években jól működött a vezetők közötti 
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munkamegosztás, így voltak olyan feladatok, amikkel addig még nem találkoztam (pl. év végi 

beszámoló, álláshirdetés, állásinterjúk, következő évi tantárgyfelosztás készítése.) Ezt a 

helyzetet részben úgy igyekeztem áthidalni, hogy minden héten operatív értekezletet hívtam 

össze az alsós igazgatóhelyettes és a munkaközösségvezetők számára, hogy megvitassuk és 

felosszuk egymás között a soron következő munkatervi tennivalókat.  

A 2019-20. tanév a második, amelyben megbízott vezetőként látom el feladataimat, és 

gyűjtöm a vezetői tapasztalatokat. 

Sikerként könyvelem el, hogy új alapokra helyeztem a belső együttműködést. A 

intézményvezető- helyettesek és a munkaközösségvezetők a korábbinál több feladatot kapnak 

a döntéselőkészítésben és az egész iskolát érintő programok szervezésében.  A pedagógusok 

is kapnak alkalmanként olyan munkát, amely korábban vezetői feladat volt, pl. 

órarendkészítés, ügyelei rend összeállítása, kiállításrendezés, szülőknek szóló előadás 

szervezése stb. Úgy látom, hogy ezt jól fogadják, presztízsük növekedéseként élik meg.  

A kollégák igénylik a csapatépítő tréningeket, ezért igyekszem figyelni arra, hogy aktuálisan 

milyen témák vagy problémák érdeklik őket, és ennek mentén szervezem meg a csapatépítő 

programokat. 

A szülők önszerveződő csoportjaival rendszeresen találkozom, hogy megvitassuk egymás 

igényeit, jobbító szándékú elképzeléseit. 

Az utóbbi szűk két évben 17 személyi változás kezelését kellett megoldanom, de hála a 

tantestület összetartásának és erejének a megkezdett pedagógiai folyamatok továbbra is 

rendben zajlottak. Az iskola népszerűsége nem csökkent, sőt a hozzánk bekerülni akaró 

körzeten kívüliek érdeklődéséből arra következtethetünk, hogy még növekedni is látszik.  

 

3. Fejlesztési elképzelések 

3.1. Tárgyi feltételek fejlesztése 

A jelenleg négy telephelyen működő iskola egységesítésére évek, sőt évtizedek óta igen nagy 

szükség van. Az egyre lepusztultabbá váló tornatermi helyiségek, a forfa épületben lévő rossz 

állapotú és klímájú tantermek már nem szolgálják a korszerű nevelő-oktató munkát. 

Mi lenne a legelőnyösebb megoldás iskolánk számára? 

- Ha a Wlassics utcai épülethez kapcsolódó telekre tornaterem épülne, alagsorában 

ebédlővel, technika műhellyel, fölötte hat tanteremmel. Ez több lépcsőben többféle 



 

14 
 

pályázattal megvalósítható lenne. Így megoldódna a közösségi tér problémája és az 

alsó és felső tagozat szétszakítottsága is megszűnne. 

- Ha a műfüves pályán a műfű cseréje megtörténne, megszűnne a tanulók egészségét 

veszélyeztető állapot, ugyanis a kopott műfűről egészségkárosító anyagok 

kerülnek a levegőbe.  

Mit nyerne a kerület a Bókay iskola korszerűsítésével? 

- Felszabadulna a Kiss István utcai épület, amelyet az Önkormányzat vagy a 

Városgazda 18 saját célokra használhatna, egész napra kiadhatna sportolási 

lehetőségeket keresőknek. 

- Felszabadulna a Szélmalom utcai épület, így a Bókay Kert arculatának rendezése 

is új irányt vehetne. Több célra használható közösségi tereket lehetne létrehozni 

ott, akár a kerületi lakosok számára elérhető szabadidős programoknak helyet 

adva, akár a nyári napközis tábor számára.  

Azért fogok dolgozni, hogy a kerületi önkormányzattal és a tankerülettel együttműködve 

megtaláljuk azokat a pályázati forrásokat, beruházási lehetőségeket, amely intézményünk 

korszerűsítését szolgálják, hiszen gyermekeink megérdemlik, hogy 21. századi elvárásoknak 

megfelelő, méltó környezetben tanulhassanak. 

A szülők ötleteire, segítségére és támogatására is számítok a fenti terv megvalósításában. 

Az iskolai könyvtárban tervezett galéria megépítésének tervezéséhez is szülői segítséget 

fogok kérni. Olyan hozzáértő, szakmailag magabiztos szülők segítségét várom, akik fel tudják 

mérni a műszaki, statikai adottságokat és költségtervet tudnak készíteni az átépítéshez. A 

későbbiekben a források felkutatása már az intézményvezetés feladata lesz. 

Az iskola eszközparkjának fejlesztése részben költségvetésből részben pedig újabb pályázati 

forrásokból oldható meg. Számítok azoknak a pedagógusoknak a további munkájára, akik 

pályázatírásban már gyakorlatot szereztek, és a lehetőségek felkutatásában is részt vesznek. 

Fontosnak tartom tapasztalataik átadását a fiatalabb pedagógusoknak, hogy a jövőben is 

legyenek rutinos pályázatírók a nevelőtestületben. 

3.2.  Személyi feltételek fejlesztése 

A következő években tömegesen nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlását elsősorban fiatal, 

nem feltétlenül pályakezdő nevelőkkel kell megoldani. Célom olyan ötéves munkaerő-
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gazdálkodási terv készítése, amelyből nyomon követhető és előre tervezhető még az aktuális 

tantárgyfelosztás elkészítése előtt, hogy a következő tanévre milyen állásokat kell 

meghirdetni. 

Most mindenekfelett szakképzett könyvtárost vagy könyvtár szakos tanárt kell találni, hogy az 

utóbbi években sok kézen átment könyvtári adminisztráció, leltározás, selejtezés 

megtörténjen. Azután pedig újabb fejlesztési terv készülhessen a könyvtári állomány 

bővítésére. 

Az informatikai eszközök használata egyre nagyobb teret nyer a korszerű tanulási-tanítási 

folyamatokban. Már nemcsak az informatikaórák zajlanak a számítógépes teremben, hanem 

egyre több szakórának és délutáni foglalkozásnak is otthont ad ez a helyszín. A teremben 25 

munkaállomás van. Osztálylétszámaink azonban az utóbbi években alaposan megemelkedtek: 

nem ritkák a 30 fős vagy azt is meghaladó osztályok. Az informatika órai csoportbontás egyre 

égetőbb igény. Jelenleg egy pedagógusunk van, aki ezt a tárgyat tanítja, így a csoportbontás 

megvalósításához még egy informatika szakos pedagógus felvételét tervezem. 

A pedagógusok továbbtanulási szándékait, a szakvizsga megszerzését vagy a szakmai 

megújulást szolgáló terveit támogatom. Az éves beiskolázási tervet a középtávú tervezési 

dokumentum, a kollégák igényei és az aktuálisan jelentkező tantárgyfelosztási igények 

összehangolásával igyekszem elkészíteni. 

A diákok 16 óráig való kötelező iskolában tartózkodása miatt a felső tagozaton is 

megnövekedett az igény a napközi iránt. A 7. és 8. évfolyamosoknak pedig tanulószobai 

ellátásra lenne szükségük, amelyet jelenleg csak heti 1 vagy 2 napon tudunk biztosítani, mert 

nincs elég pedagógusunk erre a feladatra. A jövőben megüresedő státuszokból legalább egyre 

napközis munkát vállaló pedagógus felvételét látom szükségesnek. 

3.3. A nevelő-oktató munka fejlesztése 

Az intézményben tanuló diákok neveltségi szintje általában elfogadható, egyes  

osztályközösségekben jónak mondható. Az udvariasság, a közösségi szabályok betartása és a 

közös értékek védelme terén azonban még vannak tennivalóink. Iskolapszichológusunk ötlete, 

hogy alkalmanként illemtan vetélkedőkkel lehetne ösztönözni, hogy ezek az értékek a tanulók 

személyiségébe beépüljenek. Támogatom azoknak a programoknak a megszervezését, 

amelyek a neveltségi szint fejlesztését szolgálják. A szülők megnyerését és bevonását is 

szükségesnek tartom a cél megvalósításához. 
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A korai iskolaelhagyás és a lemorzsolódás megelőzésére eddig is nagy hangsúlyt fektetett az 

iskola. A jövőben újabb és még hatékonyabb megsegítési lehetőségek keresése a cél a 

nevelő-oktató munkát segítő szakemberek útmutatása szerint. 

Célom, hogy emelkedjen az intézményben a mérési, értékelési kultúra színvonala. A tanulók 

teljesítményének mind sokoldalúbb megismerése elengedhetetlen az oktatás színvonalának 

emeléséhez.  Az országos kompetenciamérések eredményeit továbbra is elemezni és értékelni 

kell, azután pedig erre támaszkodva tervezni a további pedagógiai folyamatokat. Ezt a célt 

szolgálja a Szegedi Egyetem által fejlesztett e-Dia rendszer használata is, amelyet korábban 

csak a matematikai és szövegértési képességek megismerésére alkalmaztunk, és azt sem 

széles körben csak az önként jelentkező osztályok esetében. A mérési koordinációs 

feladatokat én végeztem, néha nem kellő idő- és energiaráfordítással, hiszen a vezetési 

teendők megkövetelték, hogy más területekre is koncentráljak. Az idén felkértem egyik 

kollégámat az e-Dia koordinátori feladat ellátására. Munkájának köszönhetően máris 

érzékelhető, hogy a mérési rendszer használata népszerűbbé válik iskolánkban. Többen 

bejelentkeztek a matematikán és a szövegértésen kívül más képességterületek mérésére is. Ez 

fontos mérföldkő, hiszen nemcsak mi pedagógusok kapunk hasznos információkat 

diákjainkról, hanem maguk a gyerekek is azonnali visszajelzést kapnak egy-egy teszt kitöltése 

után. Ez az információ pedig hozzájárul helyes önértékelésük kialakulásához, fejlődéséhez. 

3.4. A pedagógusok szakmai munkájának továbbépítése, elismerése, jövőkép 

A korábbiakban esett már arról szó, hogy a pedagógusok önfejlesztési céljainak 

megvalósítását főként a továbbtanulási szándék ösztönzésében látom. 

A kiemelkedő színvonalú munka elismerését fontosnak és szükségesnek tartom. Ezért a 

differenciálható bérelemek teljesítmény szerinti elosztásának lehetőségét a jövőben 

kihasználom. Bízom abban, hogy hamarosan megnyílnak majd olyan források is, amelyekből 

a Kollektív Szerződésben megjelenő egyéb juttatások is realizálódhatnak a pedagógusok 

számára. 

Mint már említettem, az intézmény dolgozóinak többsége magas színvonalon, odaadással 

végzi munkáját. Kerületünk önkormányzata alapított olyan díjakat és kitüntetéseket, 

amelyekkel a pedagógusi munka is elismerhető. Tavaly a dél-pesti régióhoz tartozó 

tankerületek is alapítottak szakmai munkáért odaítélhető díjakat. Figyelemmel kísérem az 

állami kitüntetések adta lehetőségeket is (pl. Bonis Bona, Pedagógus Szolgálatért 
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Emlékérem). Hiszem, hogy nevelőtestületünkben mindig akad olyan pedagógus, aki méltó 

az elismerésre, ezért minden évben felterjesztjük a kiemelkedő teljesítményű kollégáinkat 

díjakra, kitüntetésekre. 

A változások menedzselése mindig nehéz feladat egy intézményben. Napjainkban nemcsak a 

személyi, hanem a munkafeltételek egyéb változásihoz (ld. tantervek, taneszközök, 

módszerek, technikai újdonságok) is egyre sűrűbben kell alkalmazkodnunk. Folyton változó 

környezetünkben fontos annak az állandóságnak az érzése, hogy egy közösségbe tartozunk, 

egy célért: a gyermekekért dolgozunk. A nyugodt kiegyensúlyozott munkahelyi légkör 

biztosítását kiemelt vezetési feladatnak tartom. Ennek érdekében igyekszem figyelni a 

nevelőtestületben felmerülő szakmai és mentális problémákra. Ezek figyelembevételével 

próbálom kiválasztani a nevelési értekezletek, csapatépítő tréningek témáját. Fontos, hogy 

mindig legyen miből töltekezni, és fontos hogy a közösségben az egyén is jól érezze magát. 

Ezt a célt szolgálják még a közösen szervezett kulturális programok, kirándulások is. 

Ha a fiatal pedagógusok biztosítva látják hosszútávú foglalkoztatásukat és a pedagógus 

életpálya modellben való előmenetelüket is támogatjuk, akkor a jelenlegihez hasonló stabil,  

összetartó tantestülete lehet az iskolának a következő évtizedben is. 

3.5. Vezetői elképzelések a szervezet fejlesztéséről 

Az iskolában hagyományosan kialakult vezetési struktúra többnyire jól működik. A szűkebb 

vezetőséget az intézményvezető és helyettesei alkotják. A tágabban értelmezett vezetőség 

kiegészül még a munkaközösségek és alkalmi feladatra szerveződött teamek vezetőivel, 

alkalmanként a DÖK segítő tanárral vagy sportköri vezető tanárral. A nevelőtestület tagjai 

képviselőik által, vagy a havi értekezleteken személyesen mondhatnak véleményt az 

iskolában folyó munkáról. Az intézmény irányítását továbbra is a vezetőségi tagok 

véleményére, javaslataira alapozva szándékozom építeni. 

A szervezet fejlesztése érdekében a következő változtatásokat tervezem: 

- Az igazgatóhelyettesek felelősségi területeit át kell szervezni, újra felosztani az 

épületek közötti hatékonyabb információáramlás és a napi gördülékenyebb 

munkavégzés érdekében. 

- A munkaközösségvezetőket még több döntéselőkészítési folyamatba be kell 

vonni, hiszen több javaslat alapján jobb döntések születhetnek. 
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- A munkaközösségeknek évente négy munkaközösségi értekezletet célszerű 

tartani azért, hogy jobban figyelemmel tudják kísérni munkatervük 

megvalósulását, szükség szerint áttervezni az előttük álló feladatokat. 

- Az iskolai honlap szerkesztését (amely időigényes feladat) nem egy személynek, 

hanem teammunkában érdemes ellátni az egyenletesebb terhelés érdekében. 

- A közösség fejlődése érdekében mind több kollégának kell tervezési vagy 

szervezési feladatot kapnia, hogy mindenkinek legyenek a szaktárgya tanításán 

túlmutató, a közösségért végzett munkában is tapasztalatai. 

Összegzés 

Az elkövetkező 5 évben célom a Budapest XVIII. Kerületi Bókay Árpád Általános Iskolában  

olyan iskolaközösséget vezetni, ahol a Küldetésnyilatkozatban megfogalmazott értékeket 

nemcsak megérti, hanem meg is éli minden gyermek és felnőtt. A cél eléréséhez őszinteségre 

és folyamatos párbeszédre van szükség a pedagógiai folyamat minden szereplője között. 

Ahhoz, hogy boldog gyerekeket és a jövő számára produktív, kiegyensúlyozott felnőtteket 

tudjunk nevelni minden partnerünkre, elsősorban a szülőkre és a társintézményekre 

nélkülözhetetlen szükségünk van. Így válhat valóra az iskola jelmondatául választott Kodály-

idézet: „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.”  
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Cegléden jártam általános iskolába és gimnáziumba, ahol angol nyelvet tanultam emelt 

óraszámban. Nyelvvizsgát nem tettem. 

Annak ellenére, hogy a családomban nem volt pedagógus, óvodás korom óta erre a pályára 

készültem. Legnagyobb hatással a magyartanáraim voltak rám, mégis nehéz döntés volt, hogy 

milyen szakot válasszak, mert a biológia és a kémia is érdekelt.  

Első diplomám megszerzése óta mindig pedagógusként dolgoztam: először a 

Jászszentlászlói Általános Iskolában osztálytanítóként, majd Budapesten, a Bókay Árpád 

Általános Iskolában magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. Két évig informatikát is 

oktattam alsó tagozatos tanulóknak. 1995-ben lettem a humán munkaközösség vezetője, ezt a 

feladatot 2012-ig láttam el, ekkor nyertem el pályázat útján az intézményvezető-helyettesi 

posztot iskolánkban. 

1993-tól a mai napig minden évben jártam továbbképzésekre. Többek között mérésmetodikai, 

nyelvtan- és irodalomtanítás módszertani, valamint helyi tantervkészítői kurzusokat 

végeztem. Iskolánkban tizenhat éve látom el az országos kompetenciamérések koordinátori 

feladatait. Számítástechnikai ismeretekkel rendelkezem. 2004-ben több modulos informatikai 

tanfolyamra jártam, és ECDL vizsgát tettem. 1995-től rendszeresen részt vettem a KÁOKSZI 

(majd Sulinova Kht.) szegedi Mérési Központjának országos méréseiben. Eleinte 

feladatíróként vállaltam munkát a tudásszintmérő feladatlapok összeállításában, majd én 
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vettem át a Mérési Központban a magyar nyelv és irodalom szaktárgyi szakértői területét. 

Szakértői szakdolgozatom témája is ehhez a munkához kapcsolódik: Diagnosztikus 

tesztrendszer nyolcadik osztályosok számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 

Témavezetőm Dr. Vidákovich Tibor volt. A tanítás és a vezetői feladatok ellátása mellett, 

szívesen vállalok tesztfejlesztői munkát, mérésmetodikai előadásokat.  

Érdeklődéssel járok olyan fórumokra, ahol az iskolai értékelés feladatairól, 

lehetőségeiről esik szó. Így többször részt vettem már a debreceni, a lillafüredi, a szegedi és 

hajdúszoboszlói Szakértői és a budapesti Neveléstudományi Konferencián. 

A kompetencia alapú oktatás programjában tananyagfejlesztőként, a kerettanterv 

szakértőjeként és kipróbálóként is dolgoztam, továbbá ugyanebben a projektben mentori 

tevékenységet is folytattam. A Maxim Könyvkiadó felkérésére több munkafüzetet is írtam, 

amelyek közül a helyesírási füzetek akkreditált, tankönyvjegyzékben szereplő taneszközök. 

Közoktatási vezetői képesítésemet 2015-ben szereztem meg. Szakdolgozatom témája az 

intézményvezetők munkájának külső és belső értékelése volt, témavezetőm pedig Brassói 

Sándor. 

2014-ben elvégeztem az Oktatási Hivatal által szervezett szakértői tanfolyamokat, 

amelyek a pedagógusok értékelésére és minősítésére valamint a tanfelügyeleti ellenőrzések 

elvégzésére készítettek fel. 2015 óta szakértői feladatokat látok el mindkét területen. 

Azért pályáztam a Budapest XVIII. Kerület Bókay Árpád Általános Iskola 

igazgatóhelyettesi posztjára, mert a tanításon kívül mindig szívesen vettem részt az iskolai 

élet bármely területén adódó feladatokban. Szeretek kollégáimmal teammunkában dolgozni. 

Érdekelnek az innovatív lehetőségek. Nyitottnak érzem magam az élethosszig tartó tanulás 

iránt. Az intézmény számára fontos értékeket elfogadom és képviselem. 

2018 májusában iskolánk intézményvezetője megbetegedett, ekkor lettem SzMSz 

szerint magasabb vezetői feladattal megbízott intézényvezető-helyettes. 
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Baldaváriné Juhász Éva: Varázslatos helyesírásunk 5. évfolyam (Maxim Könyvkiadó, 

Szeged) 

Baldaváriné Juhász Éva: Varázslatos helyesírásunk 6. évfolyam (Maxim Könyvkiadó, 

Szeged) 

 

 

 

  

Budapest, 2020. január 20. 
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Mellékletek: 
1. sz. Hatósági erkölcsi bizonyítvány 

2. sz. Munkáltatói igazolás 

3. sz. Bizonyítványok másolatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


