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a Budapest XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészefi1Tcr
s 1rn1rn-in:--:~1nTrtv1~---1
Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosításáról,
valamint
az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő XV. kerületi nevelésioktatási intézmények intézményvezetői megbízására benyújtott pályázatok
véleményezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!
1.)

Kontyfa Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola és a Budapest XV. Kerületi

Hubay

Jenő

Zeneiskola

Alapfokú

Művészeti

Iskola szakmai

alapdokumentumának

módosítása
A nemzeti köznevelés ről szóló 2011. évi CXC. törvény (a tovabbiakban: Nkt) 84 . § (7) bekezdés
d) pontja értelmében a fenntartó, a tankerületi központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény
által fenntartott intézmény esetében az oktatásért felelős miniszter legkésőbb az intézkedés
tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási
intézmény átszervezésével kapcsolatban .
Az Nkt 4 . § 11 . pontja értelmében intézményátszervezés minden olyan fenntartói döntés,
amely az alapító okirat, szakmai alapdokumentum az Nkt. 21. § (3) bekezdés c)-j) pontjában
felsoroltak

bármelyikének

módosulásával

módosítást és az olyan vagyont

érintő

jár,

kivéve

a

jogszabályváltozásból

eredő

döntést, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban

nem szükséges.
Az Nkt. 21 . § (3) bekezdés e-j) pontja értelmében intézményátszervezésnek
alapító okiratban , szakma i alapdokumentumban a fenntartó a

következőket

m i nősü l ,

ha az

módosítja:

c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét.
da) székhelyét,
db) tagi ntézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,

f) nevelési , oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként

felvehető

maximális gyermek-,

tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát.
h) alapfokú

művészetoktatás

meg nevezését,

ldosbarat onkorma:iy::at · Beíogado •eleoules

esetén a

m űvészeti

ágak , azon belül a tanszakok

i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben
meghatá rozottak

szerint

a

szakképesítés

megnevezését

és

azonosító

számát.

szakgimnázium esetén az ágazatokat.
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, továbbá a vagyon feletti rendelkezés vagy a vagyon

használati jogát.
Az Nkt. 83 . § (3)-(4) bekezdése alapján a köznevelési intézmény átszervezésével
döntése vagy véleményének kialak ítása

e lőtt

összefüggő

a fenntartó beszerzi a(z)

a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az óvodaszék, az iskolaszék,
e) a

szülői

szervezet,

d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt

vevő

intézmény esetén - ha nem rendelkezik

egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett
országos nemzetiségi önkormányzat,

f) szakképző iskola esetén a fővárosi , megyei gazdasági kamara ,
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és
miniszter,
h) a vagyonkezelésében
A kerületben

m űködő

levő

fe lnőttképzésért felelős

ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.

egykori önkormányzati fenn tartási iskolák fenntartója és

működtetőj e

2017.

január 1-jétő l az Észak-Pesti Tan kerületi Központ (továbbiakba n: Tankerületi Központ). A
Tankerületi Központ módosítani kívánja a Buda pest XV. Kerületi Hubay Je nő Zeneiskola
Alapfokú Művészeti Iskola és a Kontyfa Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola szakmai
alapdokumentumát, ezért a fenntartói döntés meghozatalához szükséges véleményezési eljárás
keretében

megküldte

az intézmények szakmai alapdokumentumára vonatkozó tervezett

módosításokat.
A Budapest XV. Kerületi Hubay

Jenő

Zeneiskola Alapfokú

Művészeti

Iskola (11 53 Budapest,

Bocskai utca 70-78.) esetében az intézmény szakmai alapdokumentumába a köznevelési
alapfeladatok közé - a növekvő igény miatt - bekerülne a jazz tanszak.
A Kontyfa Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, Kontyfa utca 5.)
esetében az intézmény szakmai alapdokumentumából a köznevelési alapfeladatok közül
kikerülne

a

szakközépiskolai

nevelés-oktatás, a

szakiskolai

nevelés-oktatás, és

eb ből

következően az intézmény neve Kontyfa Gimnázium és Álta lános Iskolára vá ltozna . Az

intézményben a szakközépiskolai és a szakiskolai nevelés-oktatás kifutó jelleggel

működött,

jelenleg már nincsenek ebben a képzésben osztályok , a szakközépiskolai nevelés-oktatás
esetében az utolsó évfolyam a 2016/2017-es nevelési évben tett érettség i vizsgát.
A Kontyfa Középiskola , Szakisko la és Általános Iskola esetében a szakmai alapdokumentum
módosítása

alapvetően

adminisztrációs eljárás . az intézmény szakmai

Buda pest XV. Kerületi Hubay

Jenő

Zeneiskola Alapfokú

ldosbarat ónkornanyzat · Befogado telepl.iles

Művészeti

működését

nem érinti. a

Iskola esetében pedig egy új

tan szakkal

bővülne

az intézmény müködése. ezért Javaslom. hogy a módosítást a Kepviselö-

testület támogassa.
Az Észak-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő XV . kerületi

2.)

nevelési-oktatási intézmények

intézményvezetői

megbízására benyújtott pályázatok

véleményezéséről

Az Emberi

E rőforrá sok

Minisztere a közalkalmazottak jog állásáró l szóló 1992. évi XXXI II.

törvény 20/A. §-a alapján 2019. február 25. napján i ntézményvezetői (magasabb vezető)
beosztás ellátására kiirt pályázatot hirdetett az alábbi XV. kerületi nevelési-oktatási
intézmények vonatkozásában :
1. Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és
(11 51 Budapest, Fő út 70.);

Táncművészeti

Szakgimnázium

2. Kontyfa Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, Kontyfa utca 5.).
A pályázatok megjelentek a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, valamint az
Emberi Erőforrás ok Minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny) . A
pályázatok benyújtás i határideje 2019. március 27. napján járt le. A pályázatok elbírásána k
határideje 2019. július 12-e. A vezető i megbízások határozott időre , 20 19. augusztus 16. és
2024. augusztus 15. közötti

i dőtartamra

szólna k.

A nemzeti közneve lés ről szóló 2011 . évi CXC. törvény (a továbbiakban : Nkt. ) 83. § (2)
be kezdés f) pontja alapján a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáról a fenntartó
dönt. Az Nkt. 83. § (4) bekezdés h) pontja rög zíti , hogy a fenntartó a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásával összefügg ő döntése előtt beszerzi a vagyonkezelésében levő
ingatlan tu lajdonos önkormányzatának véleményét. A véleményezésre a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXII I. törvény
köznevelési intézmén yekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (V lll.30.)
Kormányrendelet 23. § (3) bekezdése érte lmében 30 nap áll rendelkezésre.
2.1.)

Budapest

XV.

Kerületi

Dózsa

György

Gimnázium

és

Táncművészeti

Szakgimnázium

Az

i ntézményvezetői

(magasabb

vezető)

beosztás ellátására egy pályázat érkezett. A

jelenlegi intézményvezető , Gertner Hajnalka nem nyújtott be pályázatot. A pályázó Pappné
Lukács Ágnes, aki az iskola intézményvezető-helyettese .
A pályázó az isko la szakmai és vezetési stratégiai fejlesztésére tett
feladatokat a következőképp foglalta össze pályázatában:
• a meg l évő tagozatok megtartása. továbbfej lesztése:
•
•
•

j övőbeni

legfontosabb

újabb tagozatok beindítása l ehetőségének felmérése:
önáll ó arculat ki alakítása :
a bels ő és k ü l s ő ko mmunikáció fejlesztése :

loosbarat onkormanvzat • Befcgado :elepules
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meg lévő

•

a már

kapcsolatok megtartása és ápolása többek között a fenntartóva l. a
szülőkkel. az iskolába járó diákokkal. a környék általános iskoláival. a kerületi
intézményekkel, illetve spo rtegyesületekkel;

•

az intézmény menedzselése;

•

a kiemelt figyelmet érdeml ő területek fejlesztése (pl. az internet. a közösség i oldalak
etikus és törvényes használatára .,tanítás"; tanulmányi színvonal emelése);

•

intézményi ku ltúra, szervezet fej lesztése.

2.2.) Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Az intézményt jelenleg Cseh Andrea vezeti , aki megbízott intézményvezetőkén t látja el a
feladatait. Az i ntézményvezetői (m agasabb vezető) beosztás ellátására egy pályázat
érkezett. A pályázó Vass Béla, aki jelenleg az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban tanít, de
korábban 35 évig (1982 - 2017. között) pedagógusként dolgozott az intézményben.
A pályázó fejlesztési programjának legfontosabb elemei a következők :
• vezetői munkája során a folyamatorientált stratégiai vezetés PDCA-mode lljét kívánja
megvalósítani;
külső

•

az egyik legfontosabb fel adat az intézmény
megváltoztatása ;

•

a tanu lók felvételénél a mennyiségi törekvést a minőségre törekvésnek kell
felváltania, annak ellenére, hogy a létszám csökken ;
az intézmény belső fegyelmi helyzetének további fejlesztése , erősítése ;
a kompetenciamérések kapcsán az eredményesség i mutatók javítása szintén
prioritás;
az idegen nyelvoktatás erősíté sére az AISEC-kel való közreműköd és fo lytatása ;

•
•
•
•
•

megítélésének pozitív irányú

témahetek, témanapok, valamint a projekt alapú oktatás támogatása;
erdei iskolai rendszer életben tartása és az ebben résztvevő pedagógusok
munkájának anyagi elismerése.

Pappné Lukács Ágnes és Vass Béla pályázó is hozzájárult, hogy pályázatát a Képvi selő
testület nyílt ülésen tárgyalja meg.
Kérem a Képviselő-test ületet, hogy tárgyalja meg az
javaslatokat.
Budapest, 2019. április

előterjesztést ,

/.1."
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Németh Angéla
pol gármester ~\ .
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és fogadja el a határozati
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2. Mellékletek:
1.) Budapest XV. Kerületi Hubay

Jenő

Zeneiskola Alapfokú

Művészeti

Iskola dokumentumai

2.) Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola dokumentumai
3.) Pappné Lukács Ágnes intézményvezetői pályázata
4.) Pappné Lukács Ágnes nyilatkozata
5.) Vass Béla

intézményvezetői

pályázata

6.) Vass Béla nyilatkozata
3. Egyeztetésre megküldve:
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6. Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti

Főosztályon
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található.

7. Meghívandók:
Határozati javaslatok:
A

Képviselő-testület

úgy dönt,

(1)

támogatja, hogy a Budapest XV. Kerületi Hubay

Iskola

(1 153 Budapest, Bocskai

utca 70-78.)

Jenő

szakmai

Zeneiskola Alapfokú

alapdokumentumába

Művészeti

bekerüljön

köznevelési alapfeladatként a jazz tanszak.
Felelős:

polgármester

Határidő : elfogadásra 2019. április 23. , az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatására

2019. ápri lis 30.
(2)

támogatja, hogy a Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest,

Kontyfa utca 5.) szakmai alapdokumentumából törlésre kerüljön a köznevelési alapfeladatok
közül a szakközépiskola nevelés-oktatás és a szakiskolai nevelés-oktatás, valamint az intézmény
elnevezése Kontyfa Gimnázi um és Általános Iskolára módosuljon .
Felelős:

polgármester

Határidő : elfogadásra 2019. április 23 ., az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatására

2019. április 30.

Jdösbarát ónkormányzat • Befogado település

(3) a Budapest

Főváros

XV.

Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncmüvészeti

Szakgimnázium (1151 Budapest. Fő út 70.) i ntézmén yvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására kiírt pályázat esetében a szakma i program alapján támogatja Pappné Lukács
Ágnes határozott időre szóló intézményvezetői megbízását.
Felelős:

polgármester
Határidő: döntésre 2019. ápril is 23.; az Észak-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatására
2019. április 30.
(4)a Kontyfa Középiskola , Szakiskola és Általános Iskola (1156 Budapest, Kontyfa utca 5.)
intézményvezetői

(magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat esetében a szakmai
program alapján támogatja Vass Béla határozott időre szóló intézményvezetői megbízását.
Felelős:

polgármester

Határidő: döntésre 2019. április 23.; az Észak-Pesti Tankerületi Központ értesítésére 2019.

április 30.

Jogszabályi hivatkozások:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011 . évi CXC. törvény 4. § 11. pontja, 21. § (3)
bekezdés c)-j) pontjai, 83. § 2) bekezdés f) pontja, (4) bekezdés h) pontja, (3) - (4)
bekezdése, 84. § (7) bekezdés d) pontja,
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
32612013. (Vl//.30.) Kormányrendelet 23. § (3) bekezdése.
A határozati javaslatok elfogadásához

ldósbarát ónkormányzat • Befogado telepulés

egyszerű

szavazattöbbség szükséges!

Képvise lői

Csoportnak

leadva:
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l . melleklet

Észa k-Pesti Ta nkerületi Küzpont

Németh Angéla Polgármester Asszony részére
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota-Pestújhely
Újpalota Ö nkormányzata
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

l

lkt.: 2019/0000/ KK/0121
Ügy in téző : Láda Erika

Tárgy: Vélemény bekérése intézményátszcrvezés kapcsán

Tisztelt Polgármester Asszony!
köznevelésről

A nemzeti

szóló 201 1. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 84. § (7)

bekezdése éitelmében a tankerületi központ által fenntartott intézmények esetében az
oktatásén

felelős

mini szter

legkésőbb

az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának

utolsó munkanapjáig hozhat döntést a neve lési-oktatási intéz mény fenntartói jogának
átadásával,

átalakításával,

megszüntetésével,

átszervezésével (a

továbbiakban

együtt:

átszervezés) kapcsolatban.
A miniszteri döntés meghozatalához szükséges véleményezés i eljárást az Észak-Pesti
Tankerü leti Központ (a továbbiakban: tankerületi központ) - mint fenntartó - fo lytatja le,
majd szakmai javaslatával és a véleményezési eljárás dokumentációjával együtt felte1jcszti a
döntéshozó számára.
Átszervezésben érintett a tankerületi központ fen ntartásában működő Budapest XV. Kerületi
Hubay

Jen ő

Zeneiskola Alapfokú

Művészeti

Iskola a jelen levelemhez csatolt 1. sz.

m ellék letben részlelezettek szerint. Ehhez mel léke lem az intézmény jelenleg hatályos szakmai
a lapdokumentumát. (2. sz. melléklet) Hivatkozásul az

kt. 83. § (3) bekezdésében és a (4)

bekezdés h) pontjában, va lamint az (5) bekezdésében foglaltakra, kérem , hogy a javas latot
vélemén yeztetni szíveskedjék. A vélemény kialakításához legalább 15 napot kell biztosí tani
az érde keltek részére, ezért kérem, hogy a képviselötestület által kialakított véleményt
részem re

lehetőség

Együttműködését

szerint

legkésőbb

20 19. március 27-ig megküldeni szíveskedjék.

köszönöm.

Budapest, 2019. március 5.
Tiszte lettel:
(,l ,,<j ./Vr '

lA.-~ ·. '

Kovács Katalin

tankerületi igazgató
1165 Budapest Jokai Mór u. 6.
E-mail: katalin.kovacs(iilkk gov hu
~el: 06 1-795-81 -8'
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íluda pcsl XV. Kerületi Hubay Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosítási ja v~s lata
1. sz. mellékJet

_

Jelenlegi szöveg

6. 1. 1. 1. zent:müvészeti ág (kifutó tanszakok :

cimba lom tanszak, citera tanszak, furulya
tans,rnk, fuvola tanszak, gttar tanszak,
gurJ onka tanszak, harsona tanszak, h egedű
1ansL<.1k, jazz-zongora tanszak, kamarazene
tansLak, ~ lariné t tanszak, kürt tanszak,
magánének lansLak, na gybőgő tanszak, népi
furulya tanszak, oboa tanszak, szaxofon
1:111sL.ak , szintetizátor tanszak, szolféz::;
f klassLikus 7ene) tanszak, trombita tanszak,
tub.i t<rnszak, ütő tanszak, zenetörténetl Lent:1roJalum tanszak, zongora tanszak) (új
tall::>/.akok: akJrnrdi k us tanszak , bi llentyüs
lansLak, fa tl'.1vós tanszak, kamarazene tanszak,
pc11gc1ós tanszak. rézfú vós tanszak , voká lis
ranstak , LLncismeret tansza k)
J

Módosítási _javaslat
lndokJás
6.1.1. 1. zeneművészeti ág (kifutó tanszakok: A j azz tanszak iránt egyre növekvö igén y van.
cimbalom tanszak, citera tanszak, furulya
tanszak, fuvol a tanszak, gitár tanszak,
gordonka tanszak, harsona ranszak, hegedű
tanszak, jazz-zongora tanszak, kamarazene
tanszak, klarinét tanszak, kün tanszak,
magánének tanszak, nagybőgő tanszak, népi
furul ya tanszak, oboa tanszak, szaxofon
tanszak,
szolfézs
tanszak, szintet1zator
(klasszikus zene) tanszak, trombita tanszak,
tuba tanszak, ütő tanszak, zenetörténetzeneirodalom tanszak, zongora tanszak) (új
tanszakok: akkordikus tanszak, bill ent yűs
tanszak, fa fúvós tanszak, jazz tanszak,
kamarazene tanszak, pengetős tanszak,
rézfúvós tanszak , vokális tanszak, zeneismeret
tanszak)

__ J

'

,\;: _nkzrncnv ,z.:khd~c .:..:ettnu ,1cg~c;: "\en~ ~1i.b~lCSI
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1\ ncmze1i kóznevelcsr~I szóló : 011.
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ki:

Budapest XV. Kerület i HuDJiy Jcnó Zcnd,kola A b pfo ku .\lúvtszm Iskola

Hub;iy Jenő

L?. Idegen nyelvl1 neve:
l.

Mtuic - and Arts School

11.' 3 Budapcu. Bocsk.11 utca 70· IM.

2.1. Si:C.k.hclyc :

11S1 BudJpc!t, Bogincs utca .S 1-SJ.

2. 1.1 . ielcphdy«

l.

Elemen~

Ftlada1c114ti sl htlytl

2 1.2. tclcphtlyc:

1152 Oud1pc.s1, Sikhcnyi 1é.r IJ

2.1.l. fclcphdyc:

J 157 Bud•p<ll. Har1)'án köz l-l.

l.l A. tclrphclyc:

11S7 Budapest, Kavicsa! köz 2-4.

2. 1..S. re!cphclyc:

11SS Budapc11, Koloz.svár utca 1.

2. J .6. 1clcphdyc:

1156 Budapest. Kontyfa utn S.
Buda~sr.

2.1.7. tdcphclyc:

l ISI

2. 1.8. •elcphclyc:

1155 ll u<l•pcu. Tóth lstvin ut<> 100.

Kos1u1h ut<a 5).

2.1.9. tdcphclyc:

11 SI Budapc1t, Ntprun ulcJ 57.

l . l.f 0. !Cfrphtfyc:

1158 Budapc~•. P:stUjhclyi út J&.

l .1.1 L telephelye.

1155 liudJ pest, Suni Komn1 ÜIJ3 5.

.-\l1pU6 h 1 fennllr1Ó nrvc ls uikht lyc

Emberi Erófomisok Minisz1irium:i.

3..1. Al1pl16 ncrv neve
~

2. Alapítói 1ogk:Ur gyakorlója:

cmbcn cróforriJOk rninintcre
Budiipcu, Akadimia utca J .

.3.. 3. Al11pító uCkhdye:

1 05~

l.4. Fcnnt.:lr1Óneve:

~sz.ak-PcJll T:tn k.crülc1i Körpon1

J. .S. Fcnnunó

1165 Budapcu, J6Ui Mór ulca 6.

ni:~lyc:

1lapfokú múvCsu1i iskola

S.

OM nonodtó:

6.

K3ZMVtlhl alapftlad atal
6.1.

03918S

1151 B11dapt11, B0<skoi utca 10-78.
6.1.l. alapfokú múvészctoktaW
6. 1. 1. 1.

zencmÜ\'é!zcti ág (tifu1ó t1nszakok : luml!ID7tnc tannak, népi bógó, cselló t1nsuk, nCp1 br.icsa t.anszak, nCpi fock u.nuak. ni pi
hcgcdQ tarnuk) (új tansukok: :i.kkordikus tansz3k, billenlyih 1anszak. íaftivós tanszak, kasnarncne t"n$'2'.11c, pcngclós tanszak ,
rá.fi.ivós [JJU-z.ik, voldlis tansuk, vunÓJ· éJ tckcr6 unsuk. vonOs 1antta.k, zcncismcrct tansuk)

6.1 . 1.2.

úncmüvészcti jg (új t.ansnkok: balcll tannak)

6. 1. 1.l.

képz6· k iparmUvCszc1i jG (új t.Ann3.lcok: grafika és fcs1Cnct tansz.ak, képzómüvhzeli lanslAk. uobnisz.a1 Cs kcr~m ia ta.ns:z3Jc.)

6.1.J.4.

Elekuo3kwztikus 1.1:1nszak
tche:.stgponl

6. 1.2. ~ ícli:Mbkllá1ási hely muim,linn fctvchc:16 l3nuloi létsrim:i: 460 lö
G l.

llSI BudafNJI, Boga11c.J tlletJ 51-51

6 .1. 1. alapíokU m(1vC:Ut'loktaW

6.2 1.1.

zcncmúvéslcli .is (kifutó 1anszakok: kamu~zcnc unsu.k, népa bögö. cselló ~nsnk, ncpi br.ics.a tanst.lk, nCpi éntk tanszak , nlpi
hcgcdO tansz.ak) (új tanszakok : billcnlyüs tanszak, íitüvós f~n~rak, brn:uucnc tansuk, vonós 1;:ansr..a.k, 1cnci1merc1 unsuk)

6.2.2. a fcladatclh'\t,si hely m:niml'\liun fdvchuó tanulói Jétuáma: 90
6.3.

ra

llJ1 Budape.Jt. Sz~t:l'~'O'; 1h JJ .

6.l. 1. JlapfokU
6

J

11
· · • ·

müvészc1oktz1~s

zc ncmüv(si.i:ti 6g (kifutó 1an11„ikok: bm.inrcnc 1ansuk, nbi bögó. cselló 1:1.nsuk, nCpi br.icsa tannak, nCpi ének unu~k. nep1
hcgcdtl •~nsnk ) (Uj 1ansza kok : billcniyús ta1"1s1.Ak, f3fUvós lintZ;lk, vonós 1aMu k, 1cnc11mcrc1 t3nnak)

1

„ :1(·:111.1,-

, ,: 1

~:'I C :

- ~ ~1

fl'h T.:I

!\;

l Cni.::mu \le!S.:c :1 J g

'·' 1.1

,!:;· > 111 .::r.

„

„ r• . -.:-;

105

Budcp~st,

_1 ·_r- -_-.J . ' 1.

1

l o •.1:: ~. •

t f~' • • .: ,

_

.~ n-

·-; •.

f1.::fot0 t.J:IU:I<•)"- , :\nmTUC'tC l:'!r:S73k ; f UJ 1;.ns7~HOI. lki11rr.1k J $ t.;m ~:J •. !.lt.fc:i.rros :.J:":~Z:d.:.

'.:;i m;n:ati:nc: .1n\z:.ik. vor.Os

1:irs:lk. ! C:lCttmcti:t

6.5.: . l fel:>J;11cl l:i1:is1 i e:iy m:u: :ntJlisan fe!vc:'lC!Ö 1.1nu l1\1
b.6.

r,.- ~ ·-

.)

111,

,I' ~.

„,

.m ~l -"!1.. 1

:.1 IU\U'í l'J!1S1J',..

:.in ~:Jk 1

lcl~7.~ma:

'lt1 ~,j

Kuluzsmr :.1tcu I

6.o. I. ai.:i..pfokú
66 1

müvCne1ok~t.ds

J

· · · ·

zcnemü vtsicu .iK (kiíuuj ~n\Wk~. A'4uut1dcm: tannal.) tUj um~akol. b 1IC";nly\u 1.in:u..A, ía1'Uni:1 t.a11u;i;k, k:un:u;ucue
uinsuk, •.-onös tans72k, zene1smcrc1 :anuak)

6.6.l • .a fcl3ditclliti$i hely m:uimilisan íel•.1ch::1d c.:inulói !Ctsuima:

~O

tO

6. 1. 1/)6 Budapor. Konryfn :11ca j,

6." .1 .ala píokU müvészc,ok~ci.1
6.7.1.J.

zcncmüvCszcti .:ig (kifu1ó 1.1.mz;ikok: itamarucn:.1;u1.sr;ak) (új ransz:Jkok: .Jkkordikus 1ansz:ik, b1llc nryús t.:1nszalc, fafüvos 1:tnsz.1k,
k:imar3.:r.cnc 1:1nsu.k, rézfüvó' t.:msz:Jk, vor.ós unuo.k, ttncismcret t~nn'-k)

6.7.2. .a fclad:ucJl:ilisi hely maxim31isan fc!vche1111.lnulúi 1Ctsz1m:i: 60 fó
6.~.

115 J Biulaput. Ko.s.rnrlr urC'a .!J.
6.1. 1. J.lapfokUmúvé.su:rokutis
6.S.1.1.

zcncmüvé.szcci ag (kiN1ó Lamukok. k::i~rnenc Llnn..Jk, nipt bögó, cselló um.nk. ncp1 b~cia mnn:ik, nCpi cnck. tRtH7.'\k, nipi
hcgedü canizok) (új tan.szakok: b1llcntyW !.ans'tólk, fafUvós cansuk. bmóllra;cnc l:ansu k, pcngclÖt ~ru:uk. :czfüvós 1.1.ns.ulr,
vonós 1an17_alr, uneismcrcl tansuk)

6.S.2. a fcladatclli1is1 hely max im;ilis211 fclvchctü tanulói létsum1: 70 fö

6.9. 1155 Budop~st. Tútl1 /sf\lán urca 100.
6.9.1. .il:ipiokU mUvén.ctokbtis
6.9. 1.1 .

1:cnennlvészc1i :ig (Jofutó tanszakok: loman.zene t.1ns~k. nagybógő tansuk, ncpi bógö, .:sclló tansuk, népi br:icsa 1:mn.:ik, népi
Cnck ians.uk, nCpi hc:gc:llü JJns7„1lc) (11j 11nnakok: b1llcntyüs Wlsu\:, kamarazene 1:inuat, pc11gc tó.s Llnsz~lc. vokilis tann ak,
vonos W\szak, zcncismcrct t.ansmk.)

6.9.l ·' ícb d.J1cllítas1 hely mu.1mólisan ícivchct6 tinulói lttsz.ama: .io fO
0.10.

1118 Budopul, N'P"'" •'tco J1.

6. 10.1 . .ilapfokú 1nUvés7.ctok1ato11
zcncmúvéneti ;ig (kifutó tansz:1kok: kam1rucnc 11ruuk, ntp1 bögó, c.sclló ansuk, népi bnicsa rann~k. n4!:pi b'lek 11ns21.t, ntpi
6.1 O. l. l . hcgcdü tanszak) (Uj unszakCJk: alOcurdíkus :anszak, b1Ucncyüs unsuk, fa filvó.s 111 ns7.ak, kamur:izene 1:1.11s7~k. \'Onós t11ns zak,
icncismcrct 1.:rnsz&k)
6. 10.1 .2. tincmQ1,1észe1 i 3g (üj 1.:mszakok: balett 1.:insz.a.k)
6.1 0.2. a ICbJ1tcllitás1 hely meximiilisan fctvche!Ö t:mulói létsuma: 90 fó
6. 11, JJ58 Budaput, Pesnijltelyi Ut J8 .
6.11.1. i lapfolcU müvénc1ok1ó111ís

.u:.ncmü.vCn:c.li i g (kifutó tansnl.:ok: k.inurucnc r.:msz:ik) (új :.:inszakok: bíllcniyüs u.n.ua.k, fü(úvos t.ns:..U:, k.llMrozenc
6- 11 · 1•1· l.11\Uak. rCzfUvos t~nsuk. tencismcrct t.insuk)
6. 11.2. .\ fclod:i.tcllálhi hely maxímilisan fc!vchc 1d t.:tnulói lét.szarna: 50 tO
6.12.

//SJ Budap~.it, Sze111 Korona ~'Ja J.

6.12. 1. JlapfoXU milvCstetoktitis

zencmuvésze1i ig {kifutó tan.sz...,,kolo:: kamvv.cnc L3.mzak) (új unsiakok : billentyűs l.lnsnk, fa ffivös tJn,nlc, kamu:izenc
6. l Z. l . 1· lltJ\Sllk, rC:zfúvOs tanszak, vokilis tanszak, \IOnós tanszak, lcncismcrtt tamnk)
6.12.2. • fcladate.llitisi hely max1milisan felvthc1ó :anul"I Mtsztma: 30 fö
7.

,\ ftl•darcllAlitt nol11: 4i ló vatynn fs • ft: lene v1 lö rtndclkczis ti hu2nil1t Jo1t•

i. I.

JJ 53 Budoput. BMskaí utC"a i 0-18.

8718l
7.1.1. Hannos .Jlaptctülc11,;:

-1174,39 nm

7.l .l . lnti7mCny jogköte:

ingyenes hanmih111 JO~

... :.4. F~Mt:JnoJogkórc:

va~onkczclói

- · 1151

8111/op~sl,

ilagOrtct u1c:1 j/.JJ.

jog

fh'l~r., /1 ,1.11111

~no

· 1 .t. ln:c1m<ny :ut:.kori::.

tn~y\'.u-cJ:

• : .-' Fcnn1:u10 JOl!lkll:c:

„

nr.1
it.n1na l111 . cg

\.'..1syunl..C'zc!u1 ;og

111.' S11dopn1, S:ec:li~m 1 /,,„ 13
i ..ll. Hclyr.ij110.ima:

1.4.

~?~ ~ l

... - l l J,,nt • .Jl;;iplcrult'I.:

'l0236

7.l 2. Hin ncs dlaprcrülclc.

JOO nm

7 J .;, lnréztnény Joak6rt:

ing)'Cnc5 hasz~J„ü JO!f

7.J..a. fc111111nó joakö1t::

\'llMYOnlczclói jog

11$7 D11dnpes1, lfarf)vi11kö:1-J.

7.J. 1. H<lyr.iJll száma:

9115811)

7A.2. 1hnno1 11lap1c:n1li:h::

)00nm

7.4.J. lnt~zmCny jop:ürc:

ingyenes ha.stnilJ ti jog

1.4.4. Fcnn11nö joJk6re:

v19yonlr.czclöi jog

7.5. // $1 811Jdp«n, Kuvksos Aiiz 1-4.
7.5.1. Jlciyr.>JZi U4m>:

91151117

7.5.2. Huzno1 alapccnllcrc:

S6t1m

UJ. ln1ámény jogköre:

ingyenes h.3.st.Qlili jog

1.5.4. FennlltlÓ jogköre:

ingyenes haszNlar1 jog

7.6. //jJ

Budu~ll.

Xolozn'Ór utca/.

7.6.1. Hclyrojzi szjma:

80776

1.6.2. Huznos alapccn11C1e:

lOOnm

1.6.J. ln1bmály jo1köre:

ingycne1: hundl1tí jog

7.6.4. Fcnn11nó JoSf<dr<:

vagyonkc:ttlfü jog

7.7. 11 J6 Blltlaput, Xo•f)f• 111ca J .
7.7.l. Hclynijzi u4ma:

911581193

7. 7.2. Kasznos 1lap1erillctc:

JOOnm

7.7.J. lniézmény jogköre:

ingyenes h~zn611ti jog

7.7.4. FCMwtÓ jopöre:

v.Jgyonkcze!öl joa:

7.1. llJI 8uda!"SI, Knu111lt u1r.a JJ.
7.8.1. Hcly11jz; wma:

89867128

7.8.2. HllWIO• >l"l"Criilcle:

l00MI

7.8.J. lnlézmály jopOre:

ingycnc:s hnznilati jog

7.8.4, F<MIOnó jogl<a<e:

vagyonk:C"ZCl6i jos

7.9. //JJ

Budaptt1~

T61A u11,;. UICO 100.

7.9.1. Hclyrajú 1úma:

SIOIO

7.9.2. H.u mos alapc:erülctc:

IOOnm

7.9.J. lntézmbly jo11körc:

ingyenes han nálati jog

7.9.4, Fc:nn'""6 io&JWrc:

ingymc' hau.n61ati joc

7. 10. J111 Bmlopat. N'plUll lllcn J 7.

7.1O. l. Helyrajzi súma:

52937110

7.10.2. llmn°' alaptenlle!e:

lOO nm

7. 10.J. ln!A!unény jogköre:

inayenes tun.Ml11i joa

7. 10.4. Fenntartó joakörc:

vagyonkczclai jog

7.1 1. l/Jd 811dap111, Pt11Ujhtlyf 1í1 J8.
7. 11.1. Hdyrajt i sz.lmo:

8224S

1.11.2. HntftOl alopterülcte:

JOO nm

1. 11.J. lntinniny jopörc :

ingyenes hos2nila1i joc

1.11.4. FeMllnó joJl<éln::

'"gyonkeaeldi ioa

7.ll . U 5S 8""4pul, Szatt Knmna ritja ! .
7. 12. 1. Helyrajzi szima:

80735116

7, Jl.2. llulUIOS alapl<riilct<:

JOO rvn

7, Jl.J. lniétm<ny jopörc:

ingyenes tunnál11i joa.

7. 12.4. Fcnn1~6joglcöre:

vagyonlren:l6 i jog

- · 111.?
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Észak-Pesti Ta n kerület i Központ

-

Németh A n géla Polgár meste r Asszony részér e
Budapest Fővá ros XV. Ker ü let R:Hrns palota-Pestújh elyÚj palota Ö nkormá nyzata

Ilct. : 2019/00001KK/O120
Ügyintézíí : Lú<lu Erika
1{
L

11 53 Budapest, Bocskai u.1 -3.
Tá r gy: Vélemény bekérése intézményátszervezés kapcsán

. ~ l ~""'v

-.

Tisztelt Polgármester Asszony!
A nemzeti

közncvelésrő l

"'

\ „ ' \,. . ,,_
1 ·~ \

\

•

•

\._I 1... \ I L (."""'

,

szóló 20 11. évi CXC törvény (továbbiakban : Nkt .) 84. § (7)

bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenn tartott intézmények esetében az
oktatásé1t

fe l e l ős

miniszter

l egkésőbb

az intézkedés tervezett végrehaj tása éve májusának

utolsó munkanapjái g hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény fe nntartói jogának
átadásával,

áta lakításával, megszüntetéséve l, átszervezésével (a továbbiakban együtt:

átsze rvezés) kapcsolatban.
A min iszteri döntés meghozatalához szükséges vé leményezési eljárást az Észa k-Pesti
Tankerü leti Központ (a továbbiakban: tankerületi központ) - mint fennrartó - fo lytatja le,
majd szakmai javas latával és

::i

véleményezési eljárás dokumentáci ójáva l cgyütl fe llerj eszti a

döntéshozó számára.
Átszervezésben érintett a tankerületi központ fenntartásában mű ködő Kontyfa Közép iskola,
Szakisko la és Általános Isko la a jelen leve lemhez csatolt
részletezettek

szerint. Ehhez mellékelem az

1-3. sz. me llékletekben

intézmény jelenleg

hatá lyos

szakmai

alapdokumentumát. (4. sz. mel léklet) Hivatkozásul az Nkt. 83. § (3) bekezdésében és a (4)
bekezdés h) pontjában, valami nt az (5) bekezdésében fog laltakra, kérem, hogy a javaslatot
mellékletcnként, külön, kü lön vé leményeztetni szíveskedjék. A vé lemény ki alakításához
lega lább 15 napot kell bi ztosítani az érdekeltek részére, ezéti kérem, hogy a
által kialakí tott véleményt részemse

l e h etőség

szerint

megküldeni szíveskedjék.
Együttmlíködését köszönöm.
Bu dapest, 2019. március 5.
Tisztelettel:

l1

l (,~ '•,L'•-

Ko v~ícs

11 1

Katalin

ta nkeriileti igazgató
11 65 Budapest Jókat 1\i1or J . 6.
E-maii. katalin kovacs(a)kk.\lOV hu
Te1: 06 i-795-a·-ai

l egkésőb b
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A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítási javaslata
1. sz. melléklet

Jelenlegi szöveg
6. 1.3.
szakközépiskolai
nevelés-oktatás
(korábbi képzéstípus, 2016. szeptember l-től
kifutó j elleggel)

Módosítási javaslat
6.1.3. törlésre kerül

Indoklás
A szakközépiskolai nevelés-oktatás megszűnt
az intézményben, az utolsó évfo lyam a
20161201 7-es tanévben érettségizett.

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítási javaslata

2. sz. melléklet

Jelenlesd szövee:
6.1.4. szakiskolai nevelés-oktatás (korábbi
képzéstípus, 2016. szeptember l-től kifutó
jell eggel)

Módosítási javaslat
6.1.4. törlésre kerül

Indoklás
szakiskolai képzés évekkel ezelőtt
megszűnt, az állami fenntartásba vétel idején
már nem működött.

A

A Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítási javaslata
3. sz. melléklet
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-
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1.1. Hivatalos neve: Kontyfa Gimnázium és A szakiskolai és szakközépiskolai képzés
megszűnésével nem indokolt az intézmény
Általános Iskola
nevében
a
„szakiskola"
és
a
„szakközépiskola" elnevezés.
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PÁLV.ÁZATl NYILATKOZAT

Alulírott Pappné L ukács Agnes pályázatot nyúj tok be az Embe ri

Erőforrások

Mini sztere által meghirdetett, a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2019. február 25-én megjelent
20 l 9/ ÉPTK/T/0002 azonosító számú pályázati felh ívás alapján a Budapest XV. Kerületi
Dózsa György Gimnázium és

Táncművészeti

70.) Intéz m ényvezető

vezető)

(magasabb

Szakközépiskola (1151 Budapest, Fö út

beosztás ellátására.

Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban feltüntetett feltételeknek megfelelek, és ezek
igazolásait mellékelem.

Pályázatom a következőket tartalmazza:
•

szakmai önéletrajzot

•

az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai
he lyzetelemzésre

•

épülő

fejlesztési elképzeléseket

az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok
másolatát

•

je lenlegi iskolámban töltött közel 20 éves szak.mai gyakorlatot igazoló
dokumentumot

•

nyilatkozatokat

•

hatósági erkölcsi bizonyítványt

Tisztelette l:

~°llr ~ j~~CA .~~e,~
Pappné Lukács Agnes

Budapest, 2019. március 16.
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„ Továbbá minden

erőmmel

azon lennék, az a szerencsétlen érezze, hogy foglalkozni akarok

vele, hogy észreveszem, teszek érte. Ez az én pályám, a kihívások pályája, én, a pedagógus, a
gyermeknevelő,

a pszichiáter, a

délefőllökre

kirendelt gyám egy személyben, akinek feladata,

fiiggetlenül a gyermek életét befo lyásoló bármilyen súlyú problémától, egy és ugyanaz, elérni,
hogy szabad legyen, értelmét lássa és érezze tetteinek, átlássa, hogy a tudás csak egy plusz,
életét érzései és gondolatai vezérlik, egy olyan zenekar, aminek ő a karmestere és zenészei egy
személyben. Tudatosítani bennük, hogy nem könyveken keresztül, harag vagy mosoly,
szánalom vagy szeretet formájában, hanem egyszeríien és minden körülmények között veletek
vagyok."

Gerlóczy Márton : Igazolt hiányzás
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1. Helyzetelemzés

1.1 Az iskola rövi d története

A Dózsa György Gimnázi um

~s Táncművészeti

Szakgimnázium ebben a tanévben

ünnep li alapításának 140. évét. 1877- bcn negyedi Szabó Alajos. az Állatorvos i Főisko l a
nyugalmazott igazgató

főo rvosa

egy magánintézményt alapít Rákospalotán, majd 1 78-ba n

négyosztál yos algimnáziumot internátussal; szándéka szerint saját gyerekeit akarta néhány
előke l ő

csa lád fiával együtt nevelni, így az iskolánknak 1945-ig csak fiútanuló i voltak. 1892-

ben az alapító veje. Wágner Manó vette át a teljes intézmény vezetését és nyo lcosztályos
főgimnázi ummá

fej lesztette.

1906-ban nyilvánossági jogot kapott,

e ttől

kezdve saját

gim náziumukban érettségizhettek a diákok. A növendékek száma 100 föröl hamarosan 200
fő re

emelkedett.
később k ezdődö tt

Az I. világháború miatt az l 914- 15-ös tanév csak
hónappal

előbb befejeződött.

el. és egy

Többen az isko la tanára i és diákj ai közül is katonai szolgálatot

telj es ítettek. 1935-ben átadták a kétemele tes épületet 9 tanteremmel (a jelenlegi „B" épületet).

Az 1944-45-ös tanév - Budapest ostroma miatt - szintén csonka volt, a front
közeledett. síírüsödtek a légi támadások. A neve lőotthon épülete jelentősen megrongálódott. az
épület felszerelési tárgyai is

veszendőbe

mentek.

l 948-ban az iskolát államosítottá k, a neve Wágner Manó Reálgimnáziumról Dózsa
György Gimnáziumra vá ltozott, ez éppen 70 éve történt. 1969-ben átadták az új , 16 tantermes
épületet:
„A"

e l őadókkal ,

épület).

197 1-ben

rendezvényekkel
szob rászművész

Dó/.sa

1

épe

sze1tárakkal. gazdasági irodákkal. tanári val. könyvtárral (ez a jelenlegi
Dózsa

ünnepelte

meg

György
az

sz ületésének

iskola:

500.

felava tták

Dózsa György szobrát az iskola előtti parkban.

cí m ű

évfordulóját

Kiss
Ebből

[stván

jubileumi

Kossuth-díjas

az alkalombó l készült a

film is. 200 1. március 15-én emléktáblát avattunk a7. iskola

e l ő tt

Wágner

Manó ti szteletére. majd hamarosan a park is az ö rn:vét vette frl.
A n.::ndszcrváltozás utáni években sokszínübb ktt az iskola képúsi struktúr:íja. /\7.
::l ltal ::ínos tagozat és az 1977. óta nú'1ködó testneve lés tagozat mellett az 1994-95-ös
megjelent a har év!o ly:..imos gimnú1.i um i 11ktatás is. 200..f. óta <.lllgol
cso portokat a nyel vi c..:li)kes11 tö

11-,/.t Úl~·o k

kerete ben. . \ :01;r,-200 7 -cs

n1elvbő l
t~inc '

tanévtől

is ind íto ttunk

t01 a gi 1n njl'.iumi

kc1vé:-scl parhuza111l)S<ll1 1cindult a ra11c111u veszct1 .;zakk.'1zcpi:-kt1lai ké pzcs is. melv .1
8

20l 6i2 0 1 7-~s

tan6 vtö l - a törvényi válto1.~1sok nnk megfeleh ·c

szakg imnáziumi képzés

keretében fo lyik tovább. 20 13. ó ta drámatagozat is működ i k az iskolában . 20 12-ben
intézményünk

bővült

a

S7.ődliget

utca i telephellyel. A z ill

el h el yezkedő

épületekben fol yik a

táncoktatás, ill etve a testnevelés órák egy részét is itt tartják a kollégák, valamint a
drámaoktatáshoz is ki tudtunk alakítani itt egy speciális helyiséget.

1.2Az iskola tárgyi és sze mélyi fel tétele i

1.2.1 Tárgyi feltételek
Az isko la

Fő

úti telephelyének 2 épülete összesen 24 osztályteremmel, 3

előadóva l

(biológia-földrajz, kémia, fizika), 4 nye lvi teremmel , 2 informatika teremmel, 1 ének-zene rajz szaktanteremmel rendelkezik. Ezen a telephelyen a testnevelés órák és a délutáni
sporttevékenységek lebonyolítására 1 to rnaterem , 2 ko nditerem , 1 tornaszoba, 1 táncterem , az
udvaron 1 műfüves pálya, 1 kosárlabdapálya, 1 kültéri pingpongasztaJ, 1 kültéri teqball asztal,
valamint

futó-,

ugró-

és

dob óhelyek

állnak

rendelkezésre.

Rendelkezünk

még

l

klubhelyiséggel, 1 étkezőve l , 1 o rvosi szobával és egy 2906 1 kö tetes könyvtátTal, melyhez
olvasóhelyiség is tartozik.
A S ződl iget utcai te lephelyen alakíto ttunk ki a szakgirnnazistáinknak 7 tánctermet, itt
ta lálható

a

tornacsarnokunk,

ill.

a

„drámaszoba"

is.

Az

udvaron

kézilabda-

és

kosárlabdapál ya, valamint futó-, ugró- és dobó helyck találhatóak.
A tantennek, az udvar és az egyéb helyiségek ki használása szinte 100 %-os.
Épületeink állaga k i e lé gítő:

a v ilágítás korszerűsítése

megtörtént, azonban

a

nyílászárók egyre rosszabb állapotban vannak, az „A" épület főbejáratának és oldalajtóinak a
cseréj e megkezdődött, a „B" épületben mindenhol új n yílászáró van, ezek et a cseréket a
következő

években

be kell

fej ezni

(„A" épület ablakainak cseréje,

átkötő

fo lyosó

nyílászáróinak cseréje stb.). Az épületek elöregedésével újabb és újabb helyeken jelennek
meg beázások, ezért a nem túl távoli j övőben szükség lesz a szigetelések alapos átnézésére és
a fel merülő hibák k ijavítására.
A tanári iroda felújítása egyre sü rgetőbb. a parketta sok helyen balesetveszélyes. a
sz ekrények rosszul záródnak, a vi 1.esblok.k körül sokszo r ázik a fal.

9

.-\1. ish) laban sok az olvan tér. amcl ) ek!wk
tan~vc k bcn

:1

111egl"clcllí kilnvnú !Jsút

.iL

cl rnult

kezdtük ki alakí tani (pl. vol t raj zterem. régi di::ík étkezö. pi ncében található

helyiségek · tb.).
Túrgyi feltételeink nz el111últ években folyamntosan javulrnk és
számítógépet é

bő vü l tek:

32 a!:>ztali

32 monito1i . 16 laptopot, l 6 tab letet. 16 projektort knptunk, így (az

alapítványi vásárlásokkal együtt) 22 teremben van rögzített projektor. Szülói felaj ánlás bó l 24
rögzíth ető vetítővásznat

kaptunk, ezek állandó helyre rögzítése fo lyamatban van. Az isko lai

wifi -hálózat fejlesztése is megtörtént ebben a tanévben, így

lehetőségünk

van mobilte lefonos

app likációkat is használ ni a tanórán, felzárkózva a XXI. század követelményeihez. Az
eduroam-rendszer

köze lj övőbe n

várható élesítése hamarosan még több

lehetősége t

fog

biztosítani . A természettudományos tantárgyak tanításához szükséges eszközök egy része
megkopott elavu lt, a vegyszerek tönkrementek, a mikroszkópok már nem

működ nek .

Szükséges a cseréjük, pótlásuk. A nyelvoktatáshoz használt magnók- CD lejátszók nagy
megterhelésnek varrnak ki téve, ezért hamar elhasználódnak, így ezeket is fo lyamatosan
cserélni kell, egyre modernebb, többet tudó készülékekre.

1.2.2

Sze mélyi feltét elek

1.2.2.1

Nevelőtestület

Személyi fe ltételeink adottak a hatékony

neve l ő-o kta tó

munkához. Szinte minden

területen stabi l tanári gárdával rendelkezünk. A szakos ellátottság 100%-os. Jelenleg 71
pedagógus tanít isko lánkban, 5 1
tanár, egy ének-zene szakos

fő

teljes állásban, 16

ko ll éganő

részmunkaidőben,

2 fö pedi g óraadó

1 órában tanít át a mi iskolánkba. Kilenc kolléga

rendelkezik pedagógus szakvizsgával. Jelenleg 2 fö jár egyetem i továbbképzésre, mely
pedagógus szakvizsga megszerzésével fog zárulni . Tantestületünk egyre nagyobb intenzitással
vesz részt szakm ai megújító képzéseken, kihasználva az ingyenes továbbképzések adta
leh etőségeket. Neve l őtest ü letünk

egy része hosszú évek óta tanít itt <le az utóbbi években

hozzánk érkezett kollégák is nagy rés7.ben beépültek a tantestületbe. Külön büszkeség
számo mra. hogy ko llégá im jelentő s résLe - 20 fö - volt DóLsás di ük . J\ testület szakmailag jól
ké pzett.

gyermeksze re tő

pedagógusokból áll . A szaluna i munk akö:;.ös ·ég~k innovatívak .

Elgondo lkodtató a t:rntestükt életkor sze1inti megoszlasa:
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r1
1

A tantestület életkor szerinti megoszl ása

2018.
!:ll

30-34 éves

fl 35-39

éves

"J 40-44 éves

• 45-49 éves

a 50-54 éves
• 55-59 éves
. , 60-64 éves

1.2.2.2 Pedagógiai munkót közvetlen ül segítők

A pedagógi ai munkát

segítő

alkalmazottak száma 6 fö (4,7 álláshely: 2 iskolatitkár, 1

rendszergazda, l laboráns, 0,7 iskolapszicho lógus). Az

ő minőségi

munkavégzésük nagyban

hozzáj árul az intézményben folyó munka sikeréhez.
Sajnos,

megszűnt

a gyermek- és ifjúságvédelm i

felelős

státusz, amely bizonyos

esetekben komo ly nehézségeket okoz nekünk.
Februárban iskolai szociáli s munkát
hogy élni tudunk a

l ehetőségge l,

segí tő ket

(2 fö) helyeztek ki iskolánk ba, remélem,

és a két fiatal szakembert be tudjuk építeni az iskola

szervezetébe.

1.2.2.3 Technikai dolg ozók

11 techni kai dolgozónk van j elenleg: takarítók (6,5 áll áshely), portások (2 álláshely),
kertész ( l álláshely) és a gondnok (1 álláshely) . Bár az utóbbi
felvételére is szükség vo lt

(fő ként

időben

több új munkatárs

nyugd íj azás miatt), egyre inkább egy jól szervezett, a ,Jó

gazda go ndosságával" az iskoláért és a diákokért elhi vatottan dolgozó csapatról tudunk
beszélni, ha a technikai dolgozóinkról van szó.
A tanulók egészségének fe lügyeletét rendszeresen 2 orvos és l
intézmé nyi) látja el.

11

védő nő

(nem

Egy jól müködö sí'en (:zcc ismérvei: a közös célo k~rt tud nak hatékony:.m együtt

do lgozni. a szervezetben cgyértelmüá
fe l e l ősségmegosztás

<l

szerepek. a feladatkörök. va lamint a munka- és

is. A szervezet felépítését nagymértékbl.!n meghatározzák az isko la

adottságai.
A mi iskolánkban az
segíti.

ők

A

intézményvezetőt

a vezetésben 2

intézményvezető-

helyettes

hárman irányítják az iskolát.
nevelőtestületünk

nyo lc munkaközösségre tagolódik: humán - 15

fő

(magyar nyelv

és irodalom, történelem, emberismeret és etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, filozófia),
angol - orosz

- 9

fő,

olasz-francia-német - l l

in fo1matika), természettudományi - 8
8 fő, és a dráma - 5

fő

fő

fő,

reál - l l

fő

(matematika, fizika,

(biológia, kémia, földrajz), testnevelés - 9

fő

,tánc -

(dráma, ének, rajz).

A munkaközösség tagja inak javaslata alapján a

mu nkaközösség-vezetőket

az

intézmén yvezető nevezi ki. Ök az iskola kibővíte tt vezetőségéhez ta1toznak ugyanúgy, ahogy

a Közalkalmazotti Tanács elnöke is. Esetenkénti meghívással a
értekezleteken részt vesz még a diákönkormányzatot

segítő

kibővített vezetőség i

pedagógus, valamint a

diákönkormányzat elnöke is.
A pedagógiai munkát közvetlenül
munkáltatója az

intézmén yvezető .

i ntézményvezető-helyettes

segítők

közül az iskolatitkárok közvetlen

A többiek fölött a munkáltatói jogokat az általános

gyakorolja.

/\ kollégák sajátos csoportj a - de nem munkaközösségi szinten - az
közössége, kikre manapság ki fejeze tten sok munka és
a lapvetőe n

meghatározza egy iskola sikerességét.
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fe le lősség

hárul.

osztá l yfőnö k ö k

Minőség i

munkájuk

I PEDAGÓGIAl1
MUNKÁT
KÖZVETLENUL
SEGÍTŐK

1

1

IMUNKAKÖZÖSS~GEKI
TAGJAI

AZ OSZTÁYLBAN
TANÍTÓK KÓZÓSS~G E

l.4A tanu lói közösség összetétele
Iskolánk vonzáskörzete a XV. kerületen kívül hagyományosan kiterjed a szomszédos
ke1iiletek.re és a budapesti agglomerációra (pl. Fótra, Dunakeszire, Veresegyházra), ezzel
magyarázható a más

te l epü lésekről

2006 óta az is gyarapít, hogy a

és más

kerü letekből

táncművészeti

bejáró tanulóink magas száma, melyet

képzésünk országos beiskolázású.

A tanulmányi átlagaik alapj án diákjaink igen változatos skálán mozognak. Büszkék
vagyunk jó

k épességű,

szorgalmas gyerekeinkre, akik kimagaslóan teljesítenek. Saj nos

olyanok is vannak, akik nem fordítanak

ke llő időt

és energiát az iskolai tanulásra, így

képességeik alatti eredményeket produkálnak az osztályzatok terén. De sok olyan gyerekünk
van, akik számokban, iskolai osztályzatokban nem
kimagaslóan vagy jól, így rájuk is büszkék lehetünk.
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mérhető

területeken teljesítenek

1.1 .1

Lé(szarna da tok

800
700
600
500
!!f összlétszám

400

Ll ha tosok

négyesek/ötösök

300
200
100
0

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

- - --·-- - · -

A grafikonon is jó látható, hogy az utóbbi időbe n csökkent az iskolába járó diákok száma.
Ez az iskolavezetés tudatos döntése alapján töt1é nt így. Ennek két oka vo lt: 1.
kinő ttük

Egyszerűen

az iskolát, sem a tantermek és öltözök száma, sem a közösen használt terek mérete

nem felelt meg ennyi ember igényeinek; a tanári szobában egyre zsúfoltabban fértek el a
kollégák, ami egyre több konfliktushoz vezetett (többször ké1tük, hogy a gondnoki lakást
újítsuk fel, és legyen n agyo bb a tanáti iroda, de ezt nem sikerült elérnünk); a büfében
kígyózott a sor, az
kedvezőtlen

e bédl őben

is kellett olykor órát tartanunk stb .. 2. Az elmúlt évek

demográfiai folyamatai e lérték a középiskolás korosztályt is, ezét1 úgy döntöttük,

hogy a színvonal megtartása érdekében, kevesebb di ákot veszünk fel az iskolába. Ebben a
tanévben utoljára van 6 osztályunk a végzős évfolyamon, a többi évfolyamon mindenhol csak
maximálisan öt.
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1.1.2

Jelentkezési adatok

700 ../
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112013/2014
• 2014/2015

400

. ~ 2015/2016
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112016/2017

200 -

C]

2017/ 2018
2018/2019

100
0
8. osztályosok jelentkezési
lapjainak száma

6. oszt ályosok j elentkezési
lapjainak száma

Az elmúlt években a jelentkezési lapok szám a - kis megtorpanással iskolá nk

népszerűbb

lennünk, hogy a
végzős

év rő l-évre nő,

tehát

lett az általános iskolá k körében. Ugyanakko r azzal is tisztában kell

szülők

iskolaválasztási szokásai annyiban megvá ltoztak az általános isko lák

osztályfönö keinck és a versenyhelyzetnek a hatására, hogy egy diák egyre több

középiskolába adja be a jelentkezési lapját, hogy minél inkább biztosítsa a helyét egy számára
megfe le lő

intézményben.
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1

1-. :~

TanuJmjnyi e:·edmények

5

4,5

3,5
3

s

2014/2015

2,5

t:!

2015/2016

.:.: 2016/2017
1,5

• 2017/2018

1

0,5

0
tan ulmányi átlag

érettségi átlag

emelt sz intű
érettségik átlaga

A grafikon jól mutatja, hogy az iskola tanulmányi eredménye 3,8 és 3,85 között mozog. A
középszintű

érettségik eredménye minimálisan ugyan, de növekszik

oka - többek között az is -, hogy a 2005. óta bevezetett
követelményrendszere megszilárdult. Az emelt

szintű

(3,6 1 -rő l

kétszintű

érettségire

3,84-re), ennek

érettségi rendszer

jelentkező

tanulók minden

évben magasan 4.00 felett teljesítenek: a leggyengébb eredmény (az utolsó négy év
tekintetében):4.32 (2016.); a legmagasabb 4. 71 (20 17.).
1.4.4

Kompetenciamé rés

Bár a kompetenciamérések eredményei egy hosszabb elemzést érdemelnének, mégis
kiragadtam egy terület egy mutatóját ( l e ábraesoport, képességeloszlás): az adott eredményt
elé11 tanulók számát a mi iskolánkban. Jól látható, hogy mind a matematika, mind a
szövegé11és területén több mint 10 (matematika: 14 - 21 ,8 %; szövegértés: 12 - 9,9 %) olyan
tanulónk van, aki nem éri e l azt a minimális szintet (4-es szint), amely szükséges a további
ismeretek szerzéséhez, illetve a mindennapi életben való boldoguláshoz az adott korosztály
é letko1i sajátosságait is figyelem be véve. Valamint. hogy diákjaink je lentős része a 4-es és 5ös képességszinthez tanozik.
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A tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása
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1.4.5

OKTV ere dm ények

Az Országos Középiskolai Tanulmányi

Veté lkedő első

fo rdulójában rendszerint sok

tanulónk indul, de sajnos, csak nagyon titkán van továbbj utó di ákunk. Leggyakrabban angol
nyelvből

jutnak tovább diákjaink a második fordulóba. Azonban az elmúlt tanévekben

jckntös sikereket értünk el dráma tantárgyból: 20 16/20 17 -es tanév óta minden évben egy
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,·ugy k-!t tanulnnk a llHISüdik fmdu lóba j utott. aht'I

ta v~ll )' aL egyik

tli;_ikunk 1:\ . hclyc1est eit

el.
l .'k 6

Továb btanul.Jsi eredmények

A továbbtanulási eredmények meghatározásánál nmcs könnyü dolgom. mível az
utánkövetésre nincs

m egfe l elő

nyilvántartási rendszer, az általunk bi1tokolt információk pt:dig

nem hivatalos úton jutnak el hozzánk. Mindezt fi gyelembe véve azt mondhatjuk, hogy
hozzávetőlegesen

1.4. 7

75% a

felsőo kta tás i

továbbtanulás aránya.

SN 1 ta nulók

A gimnázi um 680 tanulójából jelenleg 7

fő

sajátos nevelés i

igényű.

Az

ő

nevelésük

integráltan fo lyik, közü lük többen igénybe veszik az utazó gyógypedagógus segítségét.
Iskolánk nyitott a sajátos nevelési

igényű

gyerekek befogadására, többször érettségizett már

nálunk vak diák is. Tapasztalatunk az, hogy il yen arányban si keresen integrálhatóak ezek a
fiatalok, valamint az, hogy kifejezetten jó hatással is lehetnek a társaikra, te1mészetescn ehhez
az

osztá l yfőn ök

és az osztályban tanító tanárok, valamint az iskolavezetés támogató jelenléte

is elengedhetetlen, csakúgy, mint a
1.4.8

szülői

házzal való fo lyamatos konzultáció.

- ----

Lemo rzsol ódással veszélyeztetett tanulók
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1
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2016/2017 II.
félév

2017/2018 1.
félév

2017/2018 II.
félév
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2018/2019 1.
félév

budapesti átlag
2016/2017 II . félé v
· 2017/ 2018 1. félév
2017/ 2018 II. félév

gim nazist áink között

szakgimnazistáink között

7, 25

1,83

0

7,37

4,57

17,54

5,46

1,1

7,02

1,81

1,61

2018/2019 1. félév
5,64
(A számok minden esetbe n százalékos arányt fejeznek ki.)

Egyértelmüen látható a grafi konokból, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók aránya gimnazistáink között mindig a budapesti átlag alatt van, azonpan a
szakgimnáziumi képzési forma bevezetésével a veszélyeztetett tanulóink száma hirtelen
megnövekedett. Sajnálatos módon ezen tanulók közül nem mindenkit sikerült megtarianunk
az iskola fa lai között, de az arányuknak a csökkenése azt is mutatja, hogy néhányan közülük
ki tudtak kerülni

ebbő l

a kategóriából. (Csak az

arányok a szakgimnazistáink között 0 - 10 - 4 - l

1.4.9

egyértel műsítés
főt

végett: ezek a százalékos

jelentettek az egyes fé lévekben.)

NETFIT

A NETFTT 9 mérési

területéből

csak egyet választottam ki, amelyet a mi testnevelöink

úgy ítélnek meg, hogy leginkább a valós eredményeket tükrözik: ez az aerob fittségi

(állóképességi profil) állóképességi ingafutás mérési eredménye. Az országos
adatait vetettem össze az intézményi

zó naösszesítő

adataival (választott tanév szerint) és

sajnálatos módon azt tapasztaltam, hogy az országos tendencia nálunk is
minél

idősebb

zónaösszesí tő

megfi gyelhető:

korosztályt vizsgálunk, annál többen kerülnek be a „fokozott fejlesztés

szükséges" zónába.
Országos adatok (2017/20 18)
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Összefoglalva:
A Dózsa György G imnázium és Táncművészeti Szakgimnázium épületeinek szüksége van
arra, hogy a megkezdett felújítások fo lytatódj anak és befejeződjenek; ám eszközparkunk
sokat fej l ődött az elmúlt években. A fenntartó gyakori változása, az á llandóság hián ya
megviselte az iskola mindennapj ait is meghatározó tényezőket (volt, ami kor egy tanévben 3
fenntartó hoz is tartoztunk). Az intézménynek megvannak a lehetőségei arra, hogy a következő
években megfe leljen az eddigi és az új kihívásoknak. A személyi feltételeink mindez ekJ1ez
ado ttak, bár a stratégiai tervezésnél figyelembe kell vennünk, hogy tantestületünk több mint

50% elmúlt 40 éves.

2.

Vezetői

program - a továbblépés lehetőségei

A cél meghat:írozása: egy olyan iskola továbbfej lesztése, ahová a d iákok és a tanárok
is szívesen járnak, az öregdiáko k visszajárnak és örö mmel fogadj ák

ő ket ;

ahol senkine k nincs

gyo rnorgörcse egy átlagos napon, aho l nem kell s zorongani, ahol a diáko k érzik, hogy a tanár
támogatj a

ő ket.

hogy m inden

ahol a ko ll égák tá mogatják eg ymást, ahol az iskolavezetésnek az a fe ladata,
l ehetősége t

megragadjo n. ami hozz:íjúrulhat ahhoz. hogy támogatni tudj a

ko llégá it és az iskola diákj ait. Ahol a ldmerül ö ld adatokra. nem pro blémaként. hanem új

kihívásként tekintünk. am inek m..:gold ásáva l mi is 1an ulunk. foj lódünk. Cgy isko la. amely
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t'clkés7ít i a Ji:íkjair a
X.\ : I.

' úl rozásr~1 .

a ' áltoó sba n rcj lö lehclöségd .: rnegragadüsúr,1. hiszen a

zázau vil ág::iban egy Jo log ül !Jndó. a

d l to zá~ .

Célom egy ol yan külváw si iskola

vezetése, amely megfelel a XX I. szá.rnd kih ívásainak.
J\. XX I. század elején a magyar közoktatásban egy régóta megkezd ődö tt . sok

bizonytalansággal, kétell ye l és vitá val teli paradigmaváltás van fo lyamatban, amelynek
jele n t ősége

olyan lesz, mint a régebbi, ma már termést:ete::;sé vált találmányoknak: mint a

könyv nyomtatás a kultúrában, a villanykörte a vi lágításban, a go lyóstoll az írásban, a telefon a
kommu ni kációban. Az ismeretközpontú, akadém ikus tudást felváltja a képességfejlesztés, a
pro blémamego ldást

e l őté rbe

he l yező ,

a változatos munkafo rmákra, feladathelyzetekse,

tevékenykedésre összpontosító X,.'(I. századi p edagógiai gyakorl at. Le kell m ondanunk arTó l.
hogy a tudás szinte egyetl en fotTása a tanár, a koo peratív technikákat alkalmaznunk kell;el
kell fogadnunk. hogy az ismeretek elsaj átítása nemcsak befogadó, hane m alkotó módon is
történhet, mi közben a diákok intellektuális képességei me lle tt a szociáli s és
készségük is javul ,

fej l őd i k.

együttműködő

Term észetesen ez nehéz és buktatókkal te li út, hisz en a jelenl egi

pedagógusok többsége még az a bszolút akadém ikus tudást é1tékelö intézményrendszerben
szerezte meg azt a tudást, amivel m a is j ól bo ldogul, így igazolva látj a annak a módszernek a
sikerességét. Az is ne hézséget okoz , hogy szinte minden szaktanár

szűknek

érzi az éves

órakeretet, valamint az, hogy egy gimnázium sik erességét mindig is abban mérik a
versenyhelyz etben
beiskolázási

eredménye,

követelményeket a

2.1A

2.1.1

szocia lizálódott

m egl é vő

így

fel sőfo kú

nem

szü lők ,

hogy

hagyhatj uk

mi lyen
sosem

az

intézmény

fi gyelmen

kí vü l

fel sőo ktatás i

a

fe lvételi

oktatási intézményekbe, valamint az érettségi követelm ényeit.

tagoza tok megta rtása, t ová bbfejlesztése

ha t évfo lya mos képzés

Iskolánkban az 1994/1995 -ös tanév óta

műkö d ik

ez a képzési forma, az itt végzett

osztályok ta nulmányi eredménye és beiskolázási mutatója mind ig a legjobb az is ko lában. Ez a
képzés i fonna a tehetséggo ndozás egy form áj a is. Saj nos az á lta lános isko lák egy része érthető

okok ból - nem szívesen ..e ngedi e l" a hatodik osztál yban j ól

telj es ítő

diákokat: fonto ·

fe ladnmak 1miom, hogy ezzel kapcso latban egy párbeszédet alakí tsak ki a kerületi általános
is kolák

imézm ényvezető i vel.
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4 ,2
1

4
3,8
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1

i! iskolai átlag

1 .-[ ·/

fJ hatos átlag

. négyes átlag

3,6

3,4

!

7

1

[_

2~~6/201 ~-~ ,:;,~;.__{-·------·---J

3,2

____
2.1.2

2014/2015

201s_12_0_1_6 _ __

nyelvi

előkész ítő

Több mint 14 éve
csupán angol

nye lvből,

képzés

működik

ez a képzési forma az iskolában, ugyan egy

hanem német és olasz

nyelvből

időben

nem

is indítottunk 5 évfolyamos képzést,

de ezek nem bizonyultak túl sikeresnek a tagozat szempontjábó l, így már 2 éve (és az idei
felvételi

időszakban

is) csupán angol nyelvi

előkészítő

osztályt indítunk 32 füvei.

Természetesen azt is lényeges megemlíteni, hogy az általános iskolákban sokkal többen
tanulnak angol nyelvet (amit folytatni is szeretnének magas óraszámban), mint németet, így
lényegesen nagyobb a merítési
évről

lehetőségi

évre teljesítsük a törvény által

az angol nyelvet tanuló diákok közül. Fontos, hogy

e lőí rt

nyelvvizsga követe lményeket.

ebben a képzési formában tanuló diákoknak nagy

l ehetőséget

Va lószínűleg

az

jelent majd a kormány által

beje lentett kétszer kéthetes külföldi nyelvtanulás i lehetőség.
A 20l7/2018-ban érettségi vizsgát tett nyelvi
fő

volt. közülük 22 fö (81 ,5%) rendelkezett 82

előkészítősök
szintű

~l

nyelvi

nye l v ből

27

nye lvtudást igazoló érettségi

vizsgaeredménnyd vagy úllam ilag el ismert nyelvvizsgával angol
Az elmúlt években többször felmerült

száma angol

előkész ítő

nyelvből.

év folyam átszervezése olyan

módon. hogy : .i régen ( '90-csévekben) müködó nydvi tagozat képús óraszámait alkalmazzuk
:.i

ü. \ agy1s 11 \ ch'i e!ókészitö

~vfóly a m

clh::i gyásával. Ennek a :;taruszszárnnkra
22

~~::.iko rolt

hatását még pontosan át kell számolni felmenő rendszerben. Mindenképp indokolná a vá ltást,
hogy több olyan végzős osztályunk volt, akik pont a 1~- év második félévére „fáradtak el„. és
az érettségi előtt csökkent a teljesítményük. Tény, hogy manapság már inkább a betöltött 7.
életév utáni szeptemberben kezdik a gyerekek az iskolát, így az érettségi évében a nyelvi
előkészítős

fiatalok már 19 évesek, ső t gyakori, hogy 20 évesen érettségiznek. Ennek a

korosztálynak már sokkal

megfe l elő bb

az egyetemi képzési rend szabadsága, mint a

gimnázium házirendjének szabályai, a tanrend, a kötelezettségek aprólékosan szabályozott
rendszere.

2.1.3

á lta lános, négy évfo lyamos gimnázi umi képzés

Egyre több gimnázium próbál vonzóvá válni azáltal, hogy specializált osztályokat
indít, ezáltal egyre

szűkebbé

válnak azon iskolá k, akik hagyományos gimnáziumi képzést

é 1thető

módon - sok az olyan 14- 15 éves 8. osztályos tanuló, aki még

folytatnak. Viszont -

egyáltalán nem tudja, hogy merre is viszi majd az élet. Ezért fontosnak tartom , hogy ez a
képzés a

lehető

legnagyobb létszámmal induljon az

elkövetkező

években is. A 10. évfolyam

elvégzése után, ezek a diákok is jelentkezhetne k emelt szintű képzésre, így semmilyen
hátrányt nem szenvednek az egyetemi felvételik során, ha szeretnének a
bekerülni. A tagozat

népszerűségét

mutatja, hogy a tava lyi beiskolázási

fel sőoktatás ba

időszakban

351, az

ideiben pedig 4 14 fö jelölte be ezt a tagozatkódot, közülük 32 fö fog ebben a képzési
foxmában tanulni.

2.1.4

n égy évfolyamos testnevelés tagozat

1977. óta (egy rövid megszakítással)
tagozat, sok élspoxtolót,
munkaközösségbő l

edzőt, testnevel ő

működik

nagy sikerrel iskolánkban a testnevelés

ta nárt adva az országnak. A jelenleg 9

fős

4 tanárunk az iskola testnevelés tagozatán végzett, két másik tanárnnk

pedig szintén dózsás diák volt. A kezdeti

időszakban

teljes osztál lyal

működött

a tagozat

(külön csoportban dolgoztak a lányok és a fiúk) , de az utóbbi években fél osztályt indítottunk,
a1rnak ellenére, hogy

i dőrő l i dőre

fe lmerül az igény. hogy teljes osztályt indítsunk. Ennek

mindenké ppen e lőfeltétele. egy stratégiai tervezési fáz is. hogy a teljes osztály indítása mit is
jelenl a testn eve l ő tanárok és státuszok számát illetően. milyen létesítmé nyfeltételek kel lenek
23

ahhoz . lwgy éYt01 y:imo nké nt ké r emelt ura::;zjrnú csuporl is elfé1Jcn a jelenl egi testnevelés
oktarásra használ t hel yeken (beltéri és kül téri helyszínek). valam int. hogy a teljes osztaly
indítása milyen tanulm ányi átlageredményt j elent.
A szakmai munka magas színvonala egyértclmü ezen a tagozaton 1s. Új ötletként
merült fel az utóbbi években, hogy a testneve lés tagozatos di ákok számára legyen kötelező a
négy év alatt egy sítábo rban és egy vízi táborban való részvétel. Ezt nagyon j ó ötletnek tarto m,
de mi vel nem minden di ákunk rendelkezik az ehhez szükséges megfelelö anyagi háté rre l,
ezért meg kell keresnü nk az erre vonatkozó pályázati lehetőségeket, illetve, ameruiyiben
dö ntést hozun k ezze l kapcso latban a

2.1.S

megfelelő

dokumentumokat is módosítani kell.

n égy évfolyamos d rámatagoza t

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb tagozata, amely természetesen köszönhető az o tt
tanító kollégák ó1iási energiabefektetés ének is. Tévedés lenne azt gondolni , hogy minden itt
végzett tanítványu nk színészi pályára készül, az itt megszerzett tapasztalatokat, tudást azt élet
minden területén tudják hasznosítani.
OKTY - o rszágos

döntő:

Varga Alexandra - 18. helyezés

Az O rszágos Diákszínj átszó Találkozón elért minősítések :

20 15: országos ezüst

minős ítés

201 6: országos bronz

minősítés

- 1 t.E-1 2.E- 12. F
- 11.E

20 17 : o rszágos bro nz m i nős ítés - 1 l .F

2018 : országos bronz m inősítés - 1 l .F
Országos Dráma Tanulmányi Verseny:
20 15/16: o rszágos

döntő

- Haj<lu Veronika

2016/l 7: 2. fordu ló - Boldog Luca, Maros Márk
201 8/19: 2. forduló - Kis Felícia
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2. 1.fí

negy plusz egy ev foly<1mos t .íncmúvészeti szakgimncÍziumi kép-zés

Táncmü vészet i képzésünk országl'S is111c1tséggc l és el ismert éggel büszkélkedhet.
Tánctanáraink munkájának magas szakmai színvonala és kreativitásuk n záloga annak , hogy
ez a

jövő ben

is így fog maradni. Azo nban mindenképpen meg kell birkóznunk azzal a

követelm énnyel hogy a szakgimnáziumi és a gimnázi umi képzés között (minél magasabb
évfolyamról

beszélünk)

az

átjárhatóság

nagyon

korlátozott.

A

képzésbe

felvett

növendékeinknek (és szül eiknek) tisztában kell lenniük ezzel. Azért , hogy a szakmai kis
létszámú

műhel ymunkára

több

lehetőségünk

legyen a

Sződliget

utcai épület további

infrastrukturális fejlesztésére lesz szükség.
Eredményeink az Országos IUasszikus -és Modem Tánc Versenyen
20 10. Bánki Anna - 2. helyezett (IV.korcsoport modern tánc szóló kategó1ia)
201 3. Kri zsán Dáni el - 3. helyezett (TV .korcsoport modem tánc szóló kategória)
20 15. Kiss Csenge - 3. helyezett (TV.korcsoport modern tánc szóló kategória)
20 17. Szabó Áron és Takács Sz. Viktória - 2. illetve 3. helyezett (IV.korcsoport modern tánc
szóló kategória; több 2. illetve 3. helyezést osztottak ki)

Itt j egyzem meg, hogy a tagozatokon a képzési profilhoz szorosa n kötődő tantárgyakat
tanító ko ll égák igényes és lelkii smeretes szakmai munkáját ki tudom emelni , de varmak olyan
koll égáim, akik „csak" teszik a dolgukat pl. matematika, füldrajz, bio lógia, tö1ténelem,
orosz/olasz/német/francia nyelv vagy bá1milyen más órán, ezzel járulva hozzá az iskola és
gye1mekeink sikerességéhez, és természetesen saját munkájuk eredményességéhez.

2.2 Újabb tagozatok?
Az elmúlt évek informális beszélgetése in több tagozat

lehetősége

merü lt fel. ezek

közül néhánynak nagyobb, néhán ynak pedig egész kicsi a reali tása.
Említettem már. hogy a hatosztálvos képzésben részt

vevő

Jiákjai nk az iskola átlagos

tanulm:.1nyi szintje td ett tt:ljesirenck. Ezért joggal m..:rül fe l a kollégákban is. hogy ralan lenne
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értelme kC:t hatoszrályüs csoportot indítani a jü,·óbc11. ahl1g:;- erre 1rnír regcbbcn i~ volt p~l<la.
A jelcmkcLési lapok cmclki.::dö 'iz:lma i · reményre adhat okot. ALonban mindenk~ppcn meg

vizsgálni az elmúlt évek és az idei év folvércl i eredményeit. hogy mi lyen

kell

aL első .

felvett 32 fö után foglal nak

Több spo1tegyesül et keresett meg minket az utóbbi

időszak ban egy üttmű ködés i

átlagered ménnyel jönné nek azok a kisiskolúsok, ak ik
helyet a rangsorban.

lehetőséget aj ánl va nekünk. Így elgondolkodtató. hogy ez mil yen keretek között valósulhatna

meg, hogyan tudnánk úgy felvállalni ezeket az

együttmű ködéseke t ,

hogy támogatjuk n

fi atalok spo1t tevékenységét és segítünk eredményessé tenni tanulás i fo lyamatukat.
Indokolt lehetne azoknak a vietnami és kínai tanulóinknak a támogatása, akiknek nem
magvar az anyanyelvük, s aki k - Új palota közelsége miatt - nagy számban jelentkeznek
isko lánkba. Ezek a távol-keleti diákok (bár szociokulturális hátterük teljesen más, mint az
euró pai diákoké) szorgalmasak,

igyekvőek,

sokszor

kiemelkedő

képességekkel rendelkeznek,

tehetségesek. Azt gondo ltuk, hogy a magyar-kínai isko la gimnáziumi évfolyamokkal való
felfejlesztése miatt ez a jelentkezési szám csökkenni fo g, de - pillanatnyilag úgy

tűnik

-

tévedtünk.
Felmerült a kommunikáció- és médiatagozat indítása is, de részletes kidolgozásra még
nem került sor. Az biztos, a személyi feltételek adottak hozzá a tantestületben; a diákok nagy
számban

érdekl ődne k a

fiatalokat a

különböző

kommunikáció és médiatudomány szakok iránt a

fel sőoktatásban;

a

info kommun ikációs csatornákon keresztül rengeteg inger éri, ezek

megé1iésére, értelmezésére, átgondo lt következtetések levonására érdemes érzékennyé tenni
őket.

2.3 Önálló arcul at kialakítása
A Dózsa György Gimnázium és

Tá nc m űvészet i

ikon ikus oktatási intézménye. 140 éve fo lyamaLOsan

Szakgimnázium a XV. kerület

működ ik

gimnáziumk ént. Az önálló

arculat így szervesen, az évek során alakult ki. Ennek része a DÓZSÁS WAG ERES logó, a
jelvény. amely nemcsak a fejléces papírokon és oklevelek en szerepel: hanem a testnevelés
óráko n

használt

Dózscís

pólókon.

mclcgítc'.i

jegyzet fi.ú:eteken. k ukstartvkon.
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tel ökön.

toll turtókon.

cscrn yőkö n .

Büszkék vagyunk hagynrnányos rend ezvényeinkre:
fut:ísra. a Z ene világnapjjra, a

gó l yab~íl ra .

,1

glil1atábnrra. a Lcpcscn yi -

a :-;zalagavató bálra, az isko lai karácson1ra (az

angya lkázással). a Dózsa-napokra, a ballagásra. az évadzáró táncvizsgára, drámásaink
fellépéseire, a Kihívás Napj ának változatos

rendezv~nyeire.

az osztálykirándulásokra. a

nemzeti ü1rnepeinkre va ló hagyományos és rendhagyó rnegcrnlékczéseink re, valamint arra.
hogy a nyugdíj as találkozón és a tantestületi kirándu láso n jelenlegi és vo lt kollégáinkkal is
kellemesen tölt hetj ük e l az

i dőt.

Ugyanakkor arra is, hogy a hagyományos re ndezvények az

újragondolásnak. a kreativitásnak, a világ és a diákjai nk változó igényeinek

köszönhetően

m indig gazdagodnak új e lemekkel. Így született meg évekkel eze l őtt a Karrier-nap gondolata,
a tavalyi tanévben a nyelv i parádé ötlete; így alakult át táncosaink negyedéves bemutatój a a
mentorok á ltal tám ogatott 6 hónapos laborm unkává -

és még soro lhatnám azokat a

rendezvényeket, eseményeket, melyek hozzátartoznak a DÓZSA arculatához.
Facebook o ldalunknak 2 l 57

követője

van. Az

idővo nalat

végiggörgetve elmosolyodik

az ember, hogy m enn yi mindenre és milyen sokfé le dologra lehet büszke, ha valaki DÓZSÁS;
mennyi program és

l ehetőség

áll

e lőtte ,

ha ebben az iskolában tanul /t.

Az önálló arculat kialakításához - véleményem szerint - az is hozzátartozik, hogy
amikor belép va laki az isko lába, m i az
e l őször.

Ezért a

PVC padló -

közelj övőben

fől eg

e lső

benyomása: a látogató a portásokkal találkozik

e lengedhetetlennek tartom a porta helyiségének felúj ítását: a

az aj tónyílásban - elhaszná lódott ; a nagy terhe lés miatt ide egy magas

ko pásállóságú burkolatot kell letenni, a szekrények ajtaját is előnyös leru1e lecserélni , zárható,
valóban záródó aj tókra. Szeretném, ha a portáso knak is tudnánk rendelni DÓZSÁS pólót és
melegí tő fe l sőt ,

egyfaj ta intézményhez tartozó munkaruhaként.

2.4 Kapcsolatok

A gimnázium

megfele l ő

szakmai sz ín vo na lon való

jó kapcsolat megta11ása a fe nntartóval és a
rudj:.i. biz tos szakmai infonnációkkal

működésének a l apvető

müködtetőve l. Fontos,

rende l kező

feltétele a

hogy az intézmény

vezetőj e

és támogató közegre számíthat a tanke rületi

központban. Sajnos manapság egyre több a vitás eset. a t'elháboro<lott szülö: - s bár ez a
köz épiskolában sokbl keve:;ebb. mint az általános is kolákban - ezeket
ta nkerületi vezetéssel összhangba n tudj uk 1nego lda ni.
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,1

problémákat csak a

fo knp..;solar 111 cgt:1rt•'1-;a t!;-; ;'ipola;-;a

<1

:'/ü k•k kc l a/.Ó-l 11:1g_yon r\;ntn:;. mert c-.:ak nkko r

1u<lu11k crcdrncnycscn dolgozni a diák sikeréért. ha ismerjük cgymús célkitLízóc it.
bcál lítottsúgút. 1-:rre szolg:11nak a sz(ilói értekezletek. a fogadó órák. a szü löi mu nkaközösség
vezetőség

és a

tal :ílkoLjsainak rendszeres idüpontjai. Sznrgal111aLOm. külö nösen a/.

alacso nyabb évfolyamokban a

szülő-diák-tanár

jellcgü rendezvényeket. közös programobt.

akár az iskola udvarán is, hiszen erre minden

lehetőségünk

talá lkozások kétség kívül nagy energiabefektetést igényelnek
részé ről.

adott. E7.ek az in fonná li s
e l sősorban

az

osztá l yfő n ök

dc a beföktetett munka többszöröse is megtérülhet.

Az intézmény vezetőjének ismern ie ke ll az iskolába járó diákokat.Tisztában kell lennie
mindennapi örömeikkel, gondjaikkal, elvárásaikkal, hi szen az isko la é11ük van, azért: hogy
őke t

felnőttek

segítse abban, hogy minél bo ldogabb

álló kihívásokkal. Az Diákönkotmányzat tagjai és

legyenek és megbirkózzanak az
veze tője

az

előttük

i ntézményvezető l egfőbb

stratégiai pminerei közé taiioznak .
Az iskolának 71 pedagógus és 17 nem pedagógus dolgozó ja van. A sikeres munka
ő

záloga az

kezükben van. Nem csupán a tanév rendjében meghatározott alkalmak, a

k ibőví tett vezetőségi

és munkaközösségi értekezletek, hanem a körímélek, a röpgyülések. az

informális beszélgetések is segítenek abban, hogy ez a munka valóban sikeres legyen.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy egy intranet hálózat létrehozása javítja-e, körn1yíti-e a
kommuni kációt a közel 100 dolgozó között .
Az iskola jó kapcsolatot igyekszik fenntartani a környék általános iskoláival. Az
idő sza k ba n

őszi

képviseljük iskolánkat, népszerüsítjük ragozatainkat a különf'éle iskolabörzéken.

Ha meghívják az isko lánkat. örömmel megyünk a továbbtanulási
tájékoztatót tartani a pályaválaszt:ls

elő tt

szülő i

értekezletre

álló nyolcad ikosoknak és szü leiknek. Annak

ellenére, hogy a mi iskolánk csak két osztállyal rendelkezik a 7-8 . évfolyamon, rendszeresen
szerveznek a kollégák olyan

vetélkedőket,

tanulóit. A Lepcsényi- futáson az utóbbi

ahová meghívják a környék általános iskoláinak
id őben

kevesebb csapat képviselteti magát, de

rem éljük, ez hamarosan változni fog. Az iskola múltjából és je l legéből fakadóa n szerteágazó
kapcsolatokkal rendelkezik mindezeken túl is. Rend szeresen érkeznek hozzánk az Eötvös
Lor~md

Tudornánveave temről.

a Púzmánv Pdcr Tudnmánvcgvetemröl. a Testnevelési

EQ.vctcmröl és a Ma!l.var Túncmü v~szeti [gveremröl diúkok gyakorlatra. Büszkék vagyunk rá.
h\1gy
tÚ\

::i

uznak

hazai tanárképLés e neve · inté1ménycinek hallgatói rn inJig
intám~n:·ün khi'i l.

Hasz1w:-;11ak

t 1rto rn -
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JÓ

;:11nennyibcn khett)ség

tapaszralatokbl
11\ ílik r~1

1

ne rn

egy.:;zer történt már ilyen). hog) u t uná tjclöl t~k ·zámoljana!< be

<1L

itt szerzett tapasLtalatai k.n\I.

hi :'i7Cn ók a kübö szem lélö nézóponrjából l~itjak isko lan!,ut. igy snk olyan do logra rálátnak.
ami lwsznos khi.:! az iskolavezetés sd11nára. Táncosai nk és drú rn ásaink
kívüli foglalkozásai miatt is kifejezetten jó kapcsolatot ápo lun k

<1

Ce l l~p ései

és iskolán

\-l úve lődé

Csokonai

i

Központtal. a KOMA Bázissal, a Pesti Mae.var S:ó nházzal. a 1vfarcibánvi Téri Mü ve lödési
Központtal, a Trafóval. Büszkék vagyunk rá, hogy kollégáink jóvol tábó l évek óla részt
vehetünk a Thália Szín.ház színházi nevelési programj ában. Az 50 óra közszolgálati munka
le ljes ít~se

miatt rendkívü l sok szervezette l áll unk

szerződés ben,

az ebben

rej lő lehetőségek et

azonban még kevéssé használtuk ki. Ma már azt mondhatom. hogy évek óta a MOM
Sportközpontban tartjuk

a szalagavató

bálunkat, ahol mindig kiemelt

partnerként

foglalkoznak velünk. Rendszeresen részt vesznek osztályaink a SUU-MOZ I programjain.
Hiszem , hogy a tanu lásnak nemcsak az iskola lehet a sz íntere. A 7 iskolán kívüli
programok, amell ett, hogy gyarapítják diákjaink tudását, a közös élmény örömét is adják,
amire sok év múlva is emlékezni fognak. Kapcsolatrendszerünket tovább kel l fej leszteni , a jól
bevált

együttműködéseke t

külvárosban , de a

a továbbiakban is ápolni kell, ki kell használ nunk, hogy bár a

főváros ban

élünk.

2.SAz intéz mé ny m e nedzselése

„A hírnév annak az eredmén ye, amit teszel , amit mondasz, és ami t mások mondanak
rólad" -

mondja a Magyar Public Relations Szövetség. Az iskola arculatához és

kapcso latrendszeréhez

szorosan

hozzátat1ozik

mindezek

menedzselése:

az

iskola

megismetietése a közönséggel, a megszerzett hírnév és bizalom ápolása, illetve a kialaku lt
kép

kedvezőbb

irányba való változtatása. Az iskola e lső számú

vezetője

kell tennie azért, hogy a tágabb környezet meglássa a gimnáziumban
megmutassa az iskola

szű ke bb

fek tet.

Ezért

rejl ő l ehetőségeket,

és tágabb környezetének, hogy az olt fo lyó

font os része a tanítás, s ebben sikereket ér el, de a
hangsúl yt

sokat tehet és sokat is

elengedhetetlen

az

nevel ő

iskola

nevelő

hogy

munkának

munkára is legalább akkora
kor5bban

már

felvázolt

kapcsobtrcndszerének ápolása. v:ilamint új kapcsolatok kiépítése.
M inden~<éppcn

lej les Lteni szeretném a viszonyt azokka l az ált:i.lános iskolákkal.

ahonnan sok diák jdentkezik hozzánk. hiszen egym:ísnak stratégiai partnerei vagyunk.
Vabrninl -;zeremém. ha több. :i. t:.111ári Jipk)lna

me~s7erLt.!se
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clött ,1lló. gya korlú tan:ir érkezne

i-,kuLinkba . L,Hlrn tó. hni:.!;·

<I

li.inlcstükl több

hinos cs alapos szak.mc1i tudúst és

rnilH

rapa :>Ltal ~m)t :

a frk ~5

C\

fckni: ez c~yrcszt .1 cle11t1 ~1

lk jelenti a friss cnergiak. a fi:italvs lc11d ület

hiún,,át is.

2.6Kie melt fi gyelmet é rdemlő terü lete k
Di ákj aink.

dö ntő

tö bbsége rendelkezik saját profi llal va lamelyik közösségi o ldalon.

Ezért is fontosnak tartom, hogy az iskola fordítson figyelmet az internet, a közösségi oldalak
etikus és törvénves használ atára, tanítsa meg diákjainak az internet használatát. Egyre
többször találkozunk a cyberbull ying (internetes zaklatás) problé:májával. Néhány éve úgy
határoztunk, hogy igyekszünk a dolgok elébe menni, és a prevencióra helyezzük a hangsúlyt.
Ezért mi nden
készségfe j lesztő

bejövő

osztályunkban az iskolapszicho lógus és egy kollégája szociális

tréninget tart az osztá lynak egy nap te1jedelemben,

le hető leg

minél közelebb

az évkezdéshez. Azonban azt mi is tapasztaljuk, hogy ez önmagában kevés. Ezért keressük a
l ehetőségek et (e l őadók,

trénerek meghívása

osztá l yfőnö ki

órákra, csopo11os foglalkozások

szervezése a pálya01ientáci ós napra stb.), hogy hogyan tudnánk felvé11ezni magunkat és a
gyerekeinket arra az esetre, ha szembetaláljuk magunkat ezzel a problémával. Eredményesebb
lenne, ha ez a tréning nem csupán egy nap lenne a tanévben, hanem eset leg több alkalom és
mind en tanévben, minden osztálynak tudnánk tartani ilyen foglalkozást. Ennek pillanatnyilag
az is akadálya, hogy az iskolapszichológus nem teljes állásban van az iskolában. A kerületi
drogambulancia is minden szeptemberben tart tematikus

előadásokat

(intimitás, szerhasználat

stb .) a bej övő osztályokban.
Egyre gyakrabban fordu l

elő ,

hogy egy diák szám unkra furcsa vagy

egyszerűen

csak

megmagyarázhatatlan viselkedése mögött valamilyen pszichés zavar pl. : pánikbetegség van.
Amíg korábban évfolyamonként 2-3 diák küzdött meg ezzel a problémával, manapság egyre
többen lesznek magántanulók amiatt, hogy nem tudnak elindulni az iskol ába vagy - ha el
tudnak indulni - nem képesek bent maradni 45 percig az órán, nem tudnak színházlátogatáson
vagy mozielöadáson részt venni . A pedagógusok ennek a helyzetnek a kezelésére legtöbb
esetben ni ncsenek felkészülve. Fontosnak turlom. hogy az isko!J vezetése foglal kozzon ezzel
a jelenséggel. segí tse

::i

pedagógusokat és a diákokat is. Búr konkrét számadatok nem állnak a

rendelkezésemre. dc haso nló fe lad:.itunk van
k:.ipcsolatban is. akiknek

_i

aí'

autií'mus ,'j)Cktrum z:.ivanal

sza rna ,·,ilóvinülc;:g emelked ni fog
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~l ó

di ákjninkkal

kii' ctkal~ e\ ek\'Cil.

..\/ elmúlt

c:11h?'.

ckben azr tapa-.,1-t.illt.k . hl)g_ d1:ik_ia111k

ki~/ül c~!)d\:

töhhen.

eg)

re

többet dolgoznak. Unycgcsnck tartom. hogy e1111ek a/. ukáv:::il is fogla lkuaunk. hiszen a
legtöbbj üknél nem

~1

család rnssz :::iny::igi hcly;rete kényszeríti ökct a di ák.munkára (persze

talá lkozunk il yen esetekkel is). Ki kel l dolgomunk
kapc s o latb~m .

:iz

iskola áll üspontját ezzel a kérdéssel

miut:ín relmértük. hogy milyen mértékü ez a jelenség a/. iskolánkban.

Nagy igény volt a tantest ül etben a 2018 tavaszán megrendezett megbeszélésen arra,
hogy hel yezzünk nagyobb hangsúlyt az isko la tanulmánvi színvonalának az emelésére. Reáli s
célkitüzésnek tartom , hogy az egyes diákok tanulmányi átlaga ne kerü ljön 3,00 alá. Úgy
gondolom: ha elvárásaink vannak a diákjainkkal szemben, akkor ahhoz a hátteret is meg kell ,
hogy teremtsük. Ezért ki kel l dolgozni annak a rendszerét, hogy az egyes tantárgyakból
gyengébben

teljesítő

diákok milyen támogatást kaphatnak az isko látó l, hogy teljesítm ényükön

javítsanak. Ebben a rendszerben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók is segítséget
kapnának.
Talán az is bosszantó , hogy a diákjaink egy része jó képességú. de tanuln i kevéssé
vágyó fiatal. Az iskola

be l ső

szabályzásában meghatározott elégséges színvonalat játszi

könn yedséggel eléri, ahogy mondani szoktuk: a túlélésre hajt; és -

mivel az én::ttségi

elégséges színvonalának teljesítése sem okoz neki problémát - pi llanatnyilag - igazolva látja
a stratégiáját. Ezé1t átgondolásra javaslom az iskola
elégséges

érdemjegyhez

tartozó

százalék

bel ső

minimális

szabályozásában meghatározott
emelését.

Érdemes

azon

is

elgondol kodnunk, hogy mi áll a tanulók rnotiválatlanságának hátterében, valamint azon:
hogyan tudunk ezen változtatni.
Tcm1észetescn nemcsak a diákjainkat szeretnén k támogatni, hanem a kollégákat is,
akik a mindennapi pedagógiai munkáj uk során sok olyan esettel ta lálkoznak, amelyre még
nincsenek felkészül ve. Ezért találtuk ki a pedagógustréningeket, ahol érzelmek, empátia,
iskolai

bántalmazás,

segítö

beszélgetés,

asszertív

kommunikáció,

konfliktuskezelés,

stresszkezelés stb. témákban kaphatnak kollégáim segítséget. Szeretném, ha a tovább iakban
még több ilyen

lehetőségük

lenne a tanároknak. ak:ír továbbképzéseken. akár

esetmegbeszélő

csoportokban való részvétel ál tal.

Szamos kutat3s bizonyítja. hogy a/. iskola nem csupán a tanár cs a/. 0tt dolgozok
s/crnél yis~gcvcl nc\·el. hanem az?:il is. hogy mi 1vcn
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:1

körn vct i.:t: hugyan tiéznck ki az

o:-1lal;.tt::rn1ek. a sz ~1 kt,11nennd, ,1 kö1.iis,0gi terek. cl.ért: n.:mkr kell tenn i. rcnJ nck kdl lenni.
Fol ytat11 i kel 1 a tantermek buto17atá11ak cst:réjét. rendet kctl raknunk aznkban a hcl )' iscgá hen.
ahod e ·ak lepakoltuk

J

nem lrnsznált t6rgyai nk at, átgon<lo lta11 kell

v~grehajtanunk

.1

sck jtc1.ést. be kell fejeznünk a diákklub kialakítását- akár két helyiségben is. az új ra birtokba
vett olvasó t. valóban olvasóvá kell varázsoln unk. a közösségi tereket úgy kell alakítanunk,
hogy igazán jól érezze magát az iskolában di ák és tanár egyaránt. Valamint szeretném régi
vágyamat megvalósítani: az „A" épület '80-as években felhelyezett folyosói lambériájának a
cseréjét.
agyon kezdetlegesen és szervezetlenül müködik az isko lában a pedagógusok
értékelő

munkáját

hozzáférhető,

a

rendszer. Mindenképpen szükségesnek tartom egy olyan könnyen

szülők

és a diákok által egyszerüen

kitölthető

kérd őíves

rendszer

kidolgozását, mely - akár a pe<lagógusminösítéshcz tartozó. a pedagógus munkáját valóban
minő s ítő

indikátorok mentén - visszajelzést ad a pedagógusnak a munkájáról, valamint az

iskolavezetésnek a koll égákról. Tudom, hogy sok tanár kérdezi meg a di ákjai véleményét és a
válaszokat átgondolva al akítja a továbbiakban a munkáját, de szeretném, ha egy kidolgozott
és egységesen alkalmazott rendszer működne az iskolában.
Sajnos az óralátogatások tekintetében nem mondhatom el, hogy a tanév teljes ideje
alatt kiegyensúlyozott tevékenységet fol ytatunk . Általában a tanév e l ső harmadában több
óralátogatásra kerül sor, aztán ez a novemberi hónap vége felé csökken. majd szinte teljesen
alábbhagy.

yilvá1walóan a

munkaközösség-vezetők

magas óraszáma (és hogy jelenleg

valamennyien osztályfönökök is) nehezíti az óralátogatások és ezáltal a szakmai támogató
tevékenység megszervezését is, dc a jövöben igyekezni kell erre nagyobb hangsúlyt fek tetni.
Bár nem a legizgalmasabb feladatok közé tartozik, de a jövőben szükség lesz az iskola
dokumentumainak

átdolgozására,

aktualizálására

a

megváltozott

(pl. KRÉTA-rendszer bevezetése), és a törvényi változásoknak megfe lelően .
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körülményeknek,

2. 7 Intézményi kultúra. sze;·vezet fejlesztése

A szervezeti kultúra azoknak a normáknak és el v:írások nak az összessége, amelyek
ana ösztönzik a szervezet tagjait, hogy telj esítményüket növeljék. A Dózsa György
Gimnázium és
e l sőd l eges

Túncmüvészeti

Szakgimnázium egy

külvárosi G ii\lfNÁZIUM.

Tehút

feladata a tanulni vágyó diákok segítése és támogatása, hogy a magas szí nvonalú

oktató munka által olyan tudásra tegyenek szert, mely könnyebb bejutást és bentmaradást
jelent számukra egy fe l sőoktatási intézménybe/n, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy a
mindennapi életben könnyebben boldoguljanak, mely támogatja
élet kihívásaival megbirkózó

felnőttekké

őket

abban, hogy boldog, az

váljanak. Ugyanakkor figyelembe veszi a XXI.

század kihívásait, az oktatásban zajló paradigmaváltást.
Az iskolának mint szervezetnek is szüksége van fejlesztésre, hogy a teijesítményét
javítani tudja, hogy a humán

erőforrásokban rejlő lehetőségeket

ki lehessen bontakoztatni;

hogy az iskola belső kommunikációs rendszere jobban működjön; hogy mindenki azt értse a
szavak mögött, amit valóban jelentenek; hogy

egyértel mű

legyen mindenki számára a saját

feladatköre ; hogy az iskolába járó do lgozók (akár felnőttek, akár diákok) motiváltak legyenek
abban, hogy a szervezet teljesítménye javuljon.
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A magyar oktatás tyúkpárti. A madarak közül a sas kiválóan repül, a rigó

gyönyörűen

énekel, a pulykának meg sok húsa van. Az oktatásnak a sas túl gyors, a rigó túl zajos, a
pulyka meg

egyszerűen

nem fér bele az iskolapadba. Az oktatásnak tyúkok kellenek. Igaz,

hogy csak repdesnek, a hangjuk alig okoz örömet és a húsuk sem olyan sok, de legalább
egyformák és

egyszerűen kezelhetők.

programokhoz ahhoz, hogy elviselje,

Az oktatásnak nyitottnak kell lennie az egyénre szabott
sőt,

segítse a sasokat, a rigókat és a pulykákat is.

Csermely Péter
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3. Záró gondolatok
Mindig is szerettem DÓZSÁS lenni. Akkor is, amikor a '90-es évek elején diák
voltam , akkor is, amikor 1993-ban az isko lai Diákönkormányzat
amikor az 1998/1999-es tanévben

végzős fői skolai

vezetője

lettem; akkor is,

hallgatóként itt végeztem a tanítási

gyakorlatomat, vagy amikor l 999-ben elkezdtem ill dolgozni, akár tanár, akár osztályfőnök,
akár osztályfőnök-helyettes, akár igazgatóhelyettes voltam. Így telt el 30 év.
Nem olyan régen, egy kollégánk, aki már elhagyta a pedagógus pályát, megkérdezte
tőlem:

hogy bírom

évről

évre ugyanazt a munkát. A válasz

egyszerű

volt, bár egy pillanatra

elgondolkodtam rajta: minden évben egy kicsit jobbnak lenni, minden rendezvényt eggyel
jobban megszervezni , mindig egy kicsit javítani mindenen, minden órát egy kicsivel jobban,
hatékonyabban, élvezetesebben megtartani , mint az

előzőt.

A pályázat megírásakor is ez motivált, hogy elődeim munkájára építkezve, tőlük

tanulva, egy még jobb iskolát, egy még jobb közösséget teremtsünk itt a külvárosban.
Ehhez kérem az intézmény

nevelőtestületének

és minden dolgozójának, a

szülők

és a

diákok közösségének, valamint az Észak-Pesti Tanke1ületi Központ vezetőinek és az Emberi
Erőforrások

Mini szterének

segítő

támogatását.

Budapest, 20 19. március 16.
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NYILATKOZAT

Én, Pappné Lukács Ágnes (szül.: Budapest, 1975.05.23„ a.n.: Kállai Julianna)
hozzájárulok, hogy a Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és
Szakgimnázium

intézményvezetői

Táncművészeti

beosztás ellátására benyújtott pályázatom teljes anyagát

sokszorosítsák, valamint továbbítsák.

Budapest, 2019. már'cius 16.

r-t~~ t'. .L:.tSJ.}_u. ;-~e~
Pappné Lukács Agnes
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NY ILATKOZAT

Én, Pappné Lukács Ágnes (szül.: Budapest, !975.05.23., a. n.: Kállai Julianna)
hozzáj árulok, hogy a Budapest XV. Ke1ületi Dózsa György Gimnázium és
Szakgi mnázium

intézményvezetői

Táncművészeti

beosztás ellátására benyújtott pályázatommal kapcsolatos

személyes adataimat kezeljék és továbbítsák.

Budapest, 2019. március 16.

n~p"-~ ~W!.C\ ~~e-1
Páppné Lukács Agnes
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Észak-Pesti Ta nkermcti Központ
M unkáltatói igazolás

Munkáltató adatai:
M unkáltató neve:

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Munkáltató címe:

l 165 Budapest, Jókai Mór utca 6.

Dolgozó adatai:
Dolgozó neve:

Pappné Lukács Ágnes

Születési neve:

Lukács Ágnes

Születési helye:

Budapest

Születési ideje:

1975 .05. 23.

Anyj a neve:

Kállai Julianna

Lakcíme:

1151 Budapest, Páskomliget u. 8. 7. em. 29.

Adóazonosító jele:

8395885741

Jogviszony kezdete: 1999. 08. 23 .
Jogviszony típusa:

határozatlan idejű közalka lmazotti jogviszony

Munkaidő

napi 8 óra

adatok:

Egyéb információk: Jelen igazolást a dolgozó kérésére adtam ki, annak az igazolására, hogy
fent nevezett dolgozó a nemzeti köznevel ésrő l szóló 20 1 l. évi CXC. törvény 67. § ( 1)
bekezdés c) pontja szerinti el ő írt, öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
Budapest, 2019. március 22 .
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Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

Intézményvezetői

pályázat

2019-2024
Azonosító szám: 20 l 9/ÉPTK/T/0004

Vass Béla

IUDAPUT

Pályázatot nyújtok be nz Emberi Erőfo rrások MinisLtcrc által. a közalkalmaLottakjogállásáról
szóló 1992. ~vi xxxm. törvény 20/ r\. ' -a alapján me ghirdetett
Kontyfa Középisko la. Szak iskola és Általános Iskola,
(1156 13udapest, Kontyfa utca 5.)
intézményvezető

(magasabb

vezető)

munkakör betöltésére.

Azonos ító szám: 20 l 9/ÉPTK/T/0004

Pályázatom at az iskola alapdokumenturnában rögzített, a jelenleg érvényben lévő intézményi
dokumentumok, a hatályos jogszabályok, valamint a pályázati kiírás figyelembevételével
készítettem el.

Kijelentem, hogy a nemzeti
vezetői

közneve lésrő l

szóló 20 l l. évi CXC. törvényben a magasabb

állás betöltésére e lő írt, valamint a pályázati kiírásban közzétett feltételeknek megfelelek

és ennek igazolásait mellékelem.
Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a pályázati anyagom , az eredetivel teljesen
megegyező

sokszorosításához

vé l em én yezők

és

továbbításához

a

döntéshozók,

te!é. A pályázat tartalma harmad ik személlyel

valamint

a

közölhető.

Nyilatkozom aITól, hogy hozzájárulok személyes adataimnak - pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, további tásához.
Pályáza thoz mellékelem a

következőket:

az intézmény vezetésére vonatkozó program , amely ta11almazza a szakmai
helyzetelemzésre

épü l ő

fej lesztési elképzeléseket:

képesítést igazoló okiratok másolatait;
szakmai gyakorlatot igazo ló dokumentumot;
hatósági erkölcsi bizonyítványt;
szakmai önéletrajz:
aláírt nyilatkozatok.

Budapest. 2019. má rci us
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Szakmai önéletrajz
Sze mélyes adatok

)!év: Vass Béla
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1963. 0 l. 18.
Családi állapot: nős
Lakcím: 11 51 Budapest. Csobogós utca 2. VI. /39.
Jelenlegi munkahely: Újpesti Bródy Imre Gimnázium
és Általános Iskola
1047 Budapest, Langlet Waldemár u.3.
Elérhe tőségek:

Mobil: 06-30/ 81 5-75 18
E-mail: vassbela63@gmai l.com
Munkahely: 06- 1-369-49 17
Iskolák, végzettség
20 15

Okleveles tö1ténelemtanár mester fokozat
Károly Gáspár Re formá tus Egyetem
Oklevél száma: MA 992/20 15
Pedagógus II. m inősítő fokozat megszerzése

2004
2002-2004

Pedagógus szakvizsga, közoktatás vezetői szak
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
Oklevél száma: 5984

1993
1990- 1993

Történelem szakos ál talános iskolai tanári oklevél
Eszterházy Károly Tanárképző Fő i sko la, tötténelem szak
Oklevél száma: 5711993
Eötvös Lóránt Tudományegyetem Tanárképző Főisko lai Kar,
biológia szak /tanulmányok sorkatonai szolgálat miatt megszakítva/

1985-1 986

1984
1981 -1 984

Általános iskolai tanító. közmlívclödés szakkollégium oklevél
Budapesti Tanítóképző Főiskola
Oklevél száma: 355/84

1981
1977- 1981

Gim náziumi érettség i bi zonyítvány
Dózsa György Gimnázium. 1:3 udapest
1\ nyakönyv i szám: C-32 ./1981.

Ákkreclitú!t IW?/ólyomvk
2006

Bevezetés a koo peratív tanulás gya korb tábn
Tanúsítvány so rszáma: 389/2006

2014

Iskolai testnevelés az egészségnevelésben: módszettani megújulás és
egységes fizika i fittség mérés/ NETFITT/ a gyakorlatban
Tanúsítvány sorszáma: 20 14/ NETFITT/ 82'27

201 4

Pályaorie ntációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál
fel használó
Tan ús ítvány sorszáma: 4 5/20 14/9

201 6

1956: A magyar forrada lom a legújabb tö11énel mi kutatások
tükrében
Tanúsítvány sorszáma: P/20 16/2019

20 18

Fe lkészítés a köznevelés regisztrációs és tanulmányi alaprendszer
(KRÉTA) pedagógus moduljaihoz
Tanúsítvány sorszáma: 20 18-12164

Eddigi megbízások, szakmai életút

2017-

Új pesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola
Töt1énelemtanár,

osztá l yfőnök

1982-201 7

Ko ntyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola

1982- 1983

Napközi

1984-1 986

Tanító, osztá lyfőnök

1986-1 988

Magyar Néphadsereg sorkatonai szolgálat

vezető

Magyar Néphadsereg Tiszthelyettes

Képző

Központ

közművelődési

ismeretek tanár

1988-2015

Történelem tanár, ta nulószoba

vezető,

osztályfönök

Történe lem - és évfolyam munkaközösség vezető

2005-2012

Eötvös Ló ránt Tudományegyetem Tanító - és Ó vó képző Ka r
csoport e l őtti tanítási

20 1~-2017

gyakorlatveze tő

tanár

Tön énekmtanár/ á ltalános iskola és gim názium/. ta nító,
osztályfőnök

Gy akorlati. illet\ e eg:vé b peda gógiai munldl•
P~dagó gus pá lyám során - amelyben 3 7. ranévemet töltöm 2019-ben -. vala m~nny i
ko rosLtáll yal do lgo1.k1lla111 az iskolai élet fo lyamán.
Voltam napközi\·ezető . majd osztályfőnök al5Ó és fel ső tagozaton és a kö1épiskolában is.
Különböző eletkorú ta nítványaimma l rendszeres rész t vevő i vol tunk a ván<lortáboro knak. majd
a későbbie kben az erdei iskola i programoknak is.
2005-töl hét éven ke resztül vezettem az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hal lgatóinak
csoportos tanítási gyakorlatát, így betekintést nyerhettem a felsőoktatás berke ibe is. Több
esetben készítettem fe l hallgatókat vizsgatanításra is.
Véleményem szerint nagyon fo ntos szerepe van a tanulmányi versenyeken való
részvételeknek , hiszen mind a pedagógus, mind a tanulók számára egyfajta visszacsatolás,
jelzés az elvégzett munkáról. Pályám során rendszeresen indultam tanítványaimmal ezeken a
versenyeken.
Idén, a ,.Wallenberg nyomában" cím mel megrendezésre ke rü l ő országos történelm i versenyen
vettünk részt, ahol a regionális forduló negyedik helyén végeztünk.
Fontosnak érzem a digitáli s tananyagok alkalmazását az oktatás fo lyamatában, igyekszem
saj át digitális könyvtár létrehozásával az egyes évfolyamok telj es tananyagát fe ldolgozn i.
Részt veszek a felnőttoktatásban is, a Bródy Imre Gimnázium esti tagozatán tanítok a 11 „
illetve 12. osztályban.

É rdeklődési kör
Szabadidőmben olvasok, hobbim a hadtö1ténet - fő leg a középkor hadtfüténete - és a régészet.
Autentikus történelmi fegyve1máso latokat gyűjtök és ezek müködésé t, alkalmazását kutatom.
Érdekel az autótechnika, ha i dőm engedi, szívesen olvasok ebben a tárgykörben is.

.5

.L Hetvzetelcmzés
1.1. Az In tézmény ala padatai
Cím: l l56. l:3uúapest. Kontyfa utca 5.
OM azonosító: 035339
Alapítás éve: 1974
Férő hel ye k száma: 850 [ő
Jelenlegi tanulói létszám: 475 fő
Álláshelyek száma: 74,8
Pedagógus álláshely: 54,71 fő
Nevelést-oktatást segítő dolgozó: 8 fő
Technikai dolgozó: 8 fő
Az intézmény az alapító ok irat tanusaga szerint többcélú. állami fenntartású oktatás i
intézmény. fenntartója az Észak -Pesti Tankerületi Központ.
Az intézményben ellátott feladatok: nappali rendszerben zajló általános iskolai nevelés és
oktatás alsó, il letve fe l ső tagozaton, valamint négy évfolyamos. nappal i rendszerű gimnázium i
nevelés-oktatás. Az iskola feladatai közé ta11ozik a sajátos nevelési i gényű tanulók integrá lt
nevelése-oktatása is.
A sajátos nevelési igényű tanulók köre: mozgásszervi fogyatékos. beszédfogyatékos, autizmus
spektrumzava1rnl küzdő, egyéb pszichés zavarral küzdő, enyhe értelm i fogyatékos,
érzékszervi fogyatékos.

1.2.

Mű szaki,

tárgyi feltételek

Az épület 1974-ben épült az akkor szokásos házgyári technológiával, e l őre gyá1tott
e le me kbő l. Lapos tetőszerkezete gyakorlati lag fo lyamatos javításra/szigete lésre szorul, a
beázási problémák állandó problémát jelentenek.
agyobb vo lum enű felújítást a nyílászárók cseréje és a 20 13114-es évben tö11ént homlokzat
fe lújítás, illetve külső szigetelés elvégzése jelentett.
Külön k ieme l endő a faház, melynek műszaki állapota mára kriti kus szintre jutott.
A lakóte lepi .,panelrengetegben·' üdítő színfoltot jelent az isko la udvara. melynek
növényekkel való el látottsága. gyümölcs és díszfái, valam int nyitott tanterme és kemencéje a
kerület több i intézményéve l összehasonlítva is páratlan.
A növényzet állagmegóvás<.1. gondozása. esetleges pótlása fontos feladat .
A műfüves foc ipál ya a hátsó „kis játszótér„, valamint a kosá rlabda- és tloorball pálya
lehetőséget ad a szabadtéri órák. programok. szervezésére.
A jövőben, ha lehetősége ink engedik, hasznos lenne a két betonpálya gum i-poliuretán
burkolattal való ellátása. amely balesetvédelmi szempontból nagy e l őrel épést jelentene.
Az iskolai könyvtár jól felszerelt. es7.létikus. a t~rnu ló k ideális körülmények között jutnak
hozzá a keresett inform[1ci óhordozókhoz.
A nevelési-okta tási felad arok ellátósú ra a1. iskola infras lrukrurá li s fe ltételei jónak mondhatók.
Rendel kezés re áll nak :
31) osz;úl yterem
.) sz:írnítástt:chnik:.i szakta nterem
l t~:·m~~;e ttud ot'.1:Í íl\ i ..: ;a ~tJnte re rn
6

1 ének - zen~ ~ 1ak t..rnterc rn
1 rajz szakterem
2 technik:.i szaktanterem
6 tej k s1.töszoba
1 kém ias1.crtá r
Ayres terem
könyvtá r
ebéd l ő

tálalókonyha
tornaterem. öltözö helyiségek
konditerem
2 testnevelés sze11ár
orvosi szoba váróhelyiséggel
tanári szoba
tanítói szoba
irodák
po11afülk e
stúdió
szerve rszoba
raktárhelyiségek
elektromos- és gúzfogadó helyiség
büfé
faház
udvar
spo11pályák (kosárlabdapálya. műfüve s futballpálya, strandröplabda pálya, íloorball
pálya)
tankonyha
Az intézmény termei, berendezési tárgyai folyamatosan amortizálódnak. A termek egy része
és a fo lyosók tisztasági festésre szorulnak.
A számításteclmikai ellátottság viszonylag jónak mondható, korszerűségének fe1111tartása,
lehetőségek szerinti fejlesztése jelent új kihívásokat. Lehetőség szerint növe lni kell az IKT
eszközökkel valóel látottságot.
Az állagmegóvást. illetve a rongálások számának csökkenését e l ősegí te tte a kibőv ített
kamerarendszer.
Az idei tanévben az Ayres terem nagyobb hel yiségbe költözött, ami a fo glalkozások számára
sokkal jobb l ehetőségek et biztosít.
Az egyi k tanterem he lyén tankon yha került kialakításra, amelybe komolyabb technikai
eszközök kerültek megvásárlásra . A hálózat bövítése és a technikai eszközök szakszerű
bekötése megtörtént, így most már minden feltéte l adott a tankonyha rendeltetésszerű
müködéséhez.

1.3. Személyi feltételek
intczmény tantestü letének létszüma 59 fö . Tartósan távolk ,·ök létszúma négy fó. akikne k
he lyettesítése hatúrozutt idörc alkalmazol! pcdt.1gugusokkal történik.
1\ 11evdl)-okrató munkát jden leg fél állásban lévö kö nynjros. két pedagógiai asszisztens és
eg:-· labNáns ·egí ti. -\z aclm in iszrrat i\ mtmk:ít ~,ét iskul:1Litkúr ' t.?gzi . .\ 1 in lü rm:.n ibi rendszer
A;_

7

müködöképcsségét teljes munkaidőben al h.alm azott rend ;; z1,;r~a1da b i zto sítj~i. AL iskola t e lje ~
áll 3sú pszic hológu ·saJ rendelkezik.
A lejks1.1és t a Gö llesz Viktor Egységes Gyógypedagógia i :-V!ódszertani Intézmény utazó
gyógypedagógusai és logopédusai segítik.
Jelenleg egy mate matika. egy angol állúshely vár betöltésre.
A7. iskola takarítúsát saj át állományban lévő takarítók végzik. jcknk g öt fővel.
A tantestü let szakmailag elköteleze tt. munkájukat magas színvonalon, frlkészül tcn végző
pedagógusokból úll.
A kreativitás. az iimovációra való nyitottság mind a mai napig meghat:írozó a napi
munkavégzés során.
A tantestület átlagéletkora viszonylag magas. ezéri szükség van olyan fiatal pedagógusok
„idecsábítására„. akik az idősebbektől tanul va, a folyamatosságot biztosítják.
Az intézmény továbbképzési terve, a hiányszakok pótlására koncentrál- matematika
művel tség terü let. valami nt földrajz és biológia mesterképzés tekinte tében.
Az 5)11-s és BTM-es gyerekek megnövekedett száma szükségessé teszi az ilyen irányú
képzések számának növelését is.

1.4. Tanulói létszámadatok alakulása

Létszámadatok 2015-2018
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A tanuló i létszámadatok az intézményben némi ingadozástól eltekintve csök kenő te ndenciát
mutatnak, kivéve a gimnáziumi képzést, ahol a tanulói létszám folyamatosan növekszik. Az
általános isko lában csö kkenő létszám nem fogható csak a lakókörnyezet gyerek létszám
csökkenésére, véleményem szerint az iskolán belül folyó munkában is szükség van
vál roztatáso k ra.
!\ 20 15-ös évben a Neptun Általános Iskola jogutód nélküli megszünésével a tanulói létszám
megnövekedett, azonban ez a növekedés egyszeri „ vérátöm lesztésnek" fogható fel, a negatív
tendenciákat nem fordította meg.
Aggodalomra ad okot az intézmény egyik alappi llérének számító alsó tagozaton végbemenő
fo lyamatos és e rőtelj es létszámcsökkenés, amelynek megál lítása, megfordítása stratégiailag
döntő fontossággal bír.
A fel ső tagozaton is a jelenlegi tanul ólétszá m növelése a cél.
Örvendetes, hogy a közép isko lai tagozat létszáma növekedést mutat. különösen a 20 l 7/2018as tanévben. Ez annak a bizonyítéka, hogy szükség van a körzetben ilyen j ellegű négy
évfolyamos gimnáziumi képzésre.

1.5. Osztá ly ok és tagoza tok összetételének változásai
A lsó tagozat osztály ai
KÉPZÉS/É VFOLYAM
EGESZ NA POS ISKO LA

1.

(is kolao tthonos)

DELELOTTI
ÓRASZERVEZÉSŰ

2.

3.

4.

j

2

l

j

j

1

2

1

(napközis)

ÖSSZE S
OSZTÁLY/ÉVFOLYAM

2

2

Az alsó tagozat az iskola egyik alappillére. /\z óvodából é rkező kisgyermek első benyomásai,
találkozása az isko lai élettel dö ntő jelentőséggel bírnak.
Az eredményes tanu lás egyik alapfeltétek. hogy ar elsií élmények ne szorongást. hanem
moti vác iót jelentsenek.
Az isk0lába érkezö kisgyermek. td c van várakozással. nyitott n új élmények iránt. Ez 0lyan
lehetős0g . nme lyet nem sz;1baJ „kihasznó latlanul'· hag) ni. '.\iéhán y nar os „ak kli matid1ciós„
idöst-ak után nyugodtan mcgkczdoJhet a tanul ús i fo lyamat. tc:nneszerese n ,\ L ékrkornak
mcgfeleló j;üé kns formában .
...\1 i11tl:11lll'n;·ben a1 •H llJai -iskolai arallast frjk.;;tci 11 eJago~ u:-.11k es iskoL1pszid1ult' gus is
,c~1t1 \ be;:! rkcz,. g;. erd.:k !\üli'11t'~ k 1'ejlenscgi szirntc l. ellen' c<;<1ladi hattcrn:l n:: ndclkc?111::k.
C)

.\ r<Í:>Lorulük .:gy~n i l'cjksztt ·bcn résu ·Ulneh. . L:bben ,1 1~1 u11b ba11 kicmclh.eJ<i _iclcntlisl'gu a
11ag;111ozgas0kat li.::jle szl ő Ayres-tere111 megléte .
.\ í' iskolúban az alsó tagozaton iskolao!thono::; és n.'.lpköLis tanrendben múküdó n'.'7tá ly•)k
va nnak.
A felzárkózra:ás mel lett a tehetséggondozás is nagy szerepet kell. hogy k::ipjon. Ennd
keretében elsó föZ tál; tói- játékos lormú ban angol n;elv. illetve emelt óraszámú ének-zene
oktatás zaj lik.
Az alsó tagozat az iskolai élet a lapvetően fontos szakasza. Mind megtartó erejénél fogva.
mind azoknak a készségeknek a kialakítás;'.iban. amelyek a későbbiekben egyre nagyobb
fontosságot nyernek.
Ebben az iskolaszakaszban kell e lk ezdődnie azoknak a változásoknak, ame lyek a
ké ső bbie kben a gyereklétszám csökkenésé t megál lí thatják.
Ezeket a pozitív változásokat kell a fe lső tagozaton megő r izn i.
Felsó' tagozat osztály ai
5.

6.

7.

8.

ÓRASZERVEZÉSŰ

3

3

3

3

NAPKÖZI/TANULÓSZOBA
ÖSSZES
OSZT.Á.LY /ÉVFOLYAM

3

2

3

3

KÉPZÉS/ÉVFOLYAM
DELELÖTTI

f
3

3

Az iskolai élet egyik neuralgikus, problémás szakasza. Az ötödi k évfolyam bél lé pő tanulók
hirtelen olyan önállósághoz jutnak, amel lyel sokszor nem tudnak mit kezdeni. Az alsó
tagozaton je l e n l évő fo lyamatos tanítói jelenlét után a „szabadság" érzete a magatartási
problémák robbanásszerü megnövekedésében mutatkozik meg. A devianciák fe lerő södnek , a
rongálások mértéke meg nő.
Az ötödikes tanulónak meg kell tanulnia önállónak lenn i. amely fo lyamatot véleményem
szerint már negyedik osztályban el kell kezdeni.
Az ötödik évfo lyam az, ahol egyfajta átmenetnek ke ll végbe mennie. Sokkal e rő te ljesebb
osztál y főnöki jelenlét és ügyeleti munka szükséges. EzekJ1ek a ráfordított plusz energiáknak a
megtérülése a későbbi évfolyamok során lesz érzékelhető. am ikor a tanulók maj d fo lyamatos
őrzés nélkül is képesek lesznek a sza badidő .. kulturáltabb" eltöltésére .
Ennek az átmenetnek a végrehajtása az iskolai élet szempontjából döntő jelentőségü. és az
osztályfő nökök számára mi nde nckel ő tti preferenciát kell. hogy jelentsen. Egy ötöd ikes
osztály átvétele sok tek intetben egy elsős osziá ly vezetéséhez hasonlít. ezért az
osztályfőnököknek minden segítséget meg ke ll kapn iuk. hogy ezt a feladatot eredményesen
megoldhassák. Fontosnak ítélem az a l apvető nevelési elvek egységesítését - ami
természetesen nem egyfaj ta uni fonni záláské nt é rtendő, hi szen minden pedagógus
személyi::;ége m;ls és más-. hanem egyfaj ta alapve tő értékrendi azonosság kialakítását.
Felsö tagozaton az osztályfó nök sok kal kevesebbe t ta lál kozik a gyerekekkel. mint alsó
tagozaton. ezért a következetes nevclé . amelyhez al kalmazkodni. igazodni lehet. nagy
szerepel kap.
Fontos a kÖLösségl.!pítő programok si'e rvezése - amelyek nem fe ltétlenül több napos.
„utra lvós·· .. .:;okba kcrü lö ·· kirándulásokat jelenteneh..- hane m akár pár óras. köLösen eltöltött
o. ztályépítö tevékenységeket. Kiva! óu n al kalmas.ik erre az i::;kolai rendezvényeken \·aló
resLvétdek. a1. azokra való ld készli l ~s . •1md) ck eg; hcn a1 i~I 0lai h.tg; ományok terem t~s~t.
mcgórzését is zo lgá lják. r\ Kontyfába n erre a kor(1hbi é\ ek ben is so1' lehetóség kínalkozo!t.
ezek 1Ckk\·enít0se k1\ anal\lS krn1e. ;1k:'tr a1 iskn lai al <q1 1 t va11 ~ any:igi li11r:'1:iain•tk b1.' \ 011asa\·al
!:;,
1 !)

l la ez :t L JlJILi ~ ercdn1c11: 1.:s. Jhh1>r a ke-;0bb1 ma§ll,lrt<tsi i1r~1l1 krn ú\ e ~ : re:>/· k1\ .:d h~ t,) .
ilk1vc jclentós mé rtá ben csökkcnthetó.
J\ le lsó t:i goD1lon egyre nugyobb szerephez j ut az önúl ló tanul ás. ame ly az credm én:·es
közé piskola i tanu lm:in: ok dcngedheretlcn fe ltétele.
, aj nos a rnnu lók szövegértése. olvasási képessége fo lyamatosa n rom lik. íg_ aL elözó évek hez
képest még nagyobb szerep j ut ;:i tanubs módszenani ismeretek clsajátíttatúsának.
Az intáményben hatodik osztályig napközi, hetedik-nyolcadik osztályban tanulószoba
müködik.
Tevékenységüknek - a hagyományos házi k iadat el készítés mellett -, ki ke ll bővül ni
fol yamatos szövegértés - értö olvasás gyak orláss;.il is, hiszen a ko mpetenc ia eredmények azt
mutatj ák, hogy a tanulók nagy része a feladatok megértésé ig sem jut el.
A fe lsö tagozat feladatai közé tartozik a tanulás fo ntosságának fe lismertetése, illetve a tanulás
iránti igény felkeltése.
A csa ládi és lakókörnyezet nagyon sok esetben egyá ltalán nem támogatja ezt az igényt. Ebben
az é letkorba n nagyon erős a versenyszellem. amelyhez a siker. az eli smerés iránti vágy társul.
Ezért tartom nagyon fontosnak. egyrészt a minél több külsö versenyen- akár tanulmányi, akár
sport jellegün- való részvételt, másrészt a háziversenyek ·zervezését. hiszen a pozitív
é lmények a dicséret, a sikerélmény erös motivációt jelentenek.
A cé l nem a győzelmek mindenáron való hajszo lása, amely sokszor irreális is lenne, hanem a
részvéte l, a befektetett munka megbecsü lése és a szabál ykövető fegyelem erösítése.
A ke rületi verscn:'eken való rendszeres részvétel. a jelenlét az iskola kü l ső megítélése
szempontjából is fontos, hiszen mutatja az ott folyó munkát. a tanulás becsületét.
Középiskola osztályai
KÉPZÉS/ÉVFOLYAM
DELELÖTTI
ÓRASZERVEZÉSŰ
ÖSSZES
OSZTÁLY/ÉVFOLYAM

9. 10. 11. 12
l
1
1 1
1

1

1

1

Az intézményben négy évfolyamos gimnázium müködik, évfo lyamonként egy-egy osztállyal.
Ango l és német nyelvoktatás fo lyik.
A középiskolába jelentkezök száma évről-évre növekszik. ami azt mutatja, hogy van igény a
lakókörn yezetben hagyományos jellegií. gimnázium i érettségi bizonyítványt adó képzési
fo nnára.
A munkaerö piacon ma már az érettségi bizonyítvány megléte szinte a lapfeltétellé vált. ezért
szükség van olyan középiskolákra. ahol azok számára is esély nyílik az érettségi
megszerzésére. akik ne m kívánnak a fel sőoktatásban tanulm ányokat folytatni . hanem az
érettségi megszerzése után vagy OKJ-s képzésben szakmát tanulnak. vagy kilépnek a
munk ae rőp iac ra.

Természetesen az itt megszerzett tudásnak biztosítania kell azt is. hogy ak i tovább szeretne
tanulni, az a fel sőoktatási rendszerbe is fel vételt nyerhessen.
A lakókörnyczctböl hozott szociá li s hátrányok miatt. aen tan ulók számára ideál is az
intá mény „családias jellegí'l„ struktúráj;.i.
1\ j elentk ező k növehö tendenciáj ú számadatai ~1lapj ún . \. ékménycrn szeri nt a középiskola.
aUr múr középtávú programban is bővíthető - a rcnntartÓ'- al ' aló egyeztetések után fe l me nő ren<lszcrhen. év r\'1 lyarn o11ké nt két osztúlyra.
,\ gimnáziumban kia1;:ikult hagyományrendszer nniködik - go l yat ~i bor. szalaga\tH\). ba llagás-.
a111e ly ek e ré)sn ik a közös. ég i és ni' összc tan oz<is é rzé~d.
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fon tosnak érzem. hogy a közei isko lós tanulók minél t\ibb tanul má n: i ve r.·en~en indu!jan::ik
és megjelenjenek az orszúgos versenyeken is.
Az intézmény egyik na gy e l ő n ye . hogy lehetőséget biztosít a folya matos továbblépésre . Az a
kisdiák. aki elsö osztílyoskénr lép falai közé. akár érettségizett fi awl frlnőttként távozhat.
em kell felvételi procedúrákon keresztül111e1111ie , egyfajta stresszmentes tO\'ábbtanulási
lehetőséget biztosítva \·égezheti tanu lmányait.
Ezt a l e het ősége t marketing szempontból is ki kell használni, tanulói „életpúlya modell"'
felvázolásával.
A középisko lának j elentős tanuló megtartó szerepe is van, hiszen a statisztikák szerint a
végzett nyolcadik osztályosok jele ntős számban tanulnak covább a „saját'. gimnázium ukban.
Véleményem szerint a középisko la fejlesztése lehet a j övő egyik stratégiai jele ntőségű
területe.

1.6. Sajátos nevelési igén yű, beilleszkedési, tanulási és magata rtási nehézséggel
küz d ő tanulók ell átása az intézményben
Az intézmény mindhárom tagozatán valamennyi osztályban tanulnak - integráltan - ol yan
tanulók, ak ik tanulási nehézséggel, illetve valamilyen fogyatékosságga l lettek diagnosztizálva.
Bei lleszkedési, tanulási, magatartási /btm/ k üzdő tanulók létszáma: 94
Saj átos neve lési i gényű tanulók létszáma: 61 fő
osztályfok

btm (fö)
egyéb pszichés fej 1. zavar

1.

1
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3.
4.

3
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fő

sajátos nevelési igényű (fö)
enyhe ért.fogy.
autizmus sp.zavar

-

4
3
4
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5
2
4
2

1
'.!

-

-

2
2

-

2

2

-

-

-

1

1

-

-

1
1

12

2

1

5

1

-

beszéd fogy.

1

3
6
-

1

3
3
2
-

-

Személyi feltételek a fejlesztésben
A szakvéleményekben e lő írt kötelező egyéni fejlesztési foglalkozásokat az egyéb pszichés
zavarral küzdő, illetve auti sta tanulók számára 3 fő teljes állású gyógypedagógus, a
be illeszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel diagnosztizált tanulóknak 3 fö teljes ál lású
fejlesztőpedagógus és 1-1 órában tanítók biztosítj ák.
A beszédfogyatékos tanulók logopédiai és mozgásfej lt:sztését a Uöllesz Viktor Egységes
Gyógypedagógiai Módszertan i Intézmény utazó gyógypedagógus szolgálatának munkatársa i
lútják el.
Az intézmény alkalrnazúsúban iskolap:>zichológus segí ti a nHnliGíl. a tanulok pszichés
t:'t mogatása mellett z.ü lő ko nzu l táci ók tanásúval is.
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1111111 lrn kör
~

-

gyógypedagógus
fej lesztő

l ~ t sz:i m ~f~l

-

3
3

he ti órasz;1n1/
'.2 2
2~

-

fő

- -

1

1 2
s
tanító
1
22
iskolapsi'.i1.:hológus
Az egyéni fej lesztés többnyire 2-3 fös kiscsopo11os keretben történik. az erre a célra
kialakított fejlesztő termekben.
A szociális készség[ej k sztés. illetve az alapozó terápiás fej teszt és az Ayres eszközökke l
felszerelt mozgásteremben történik.
!\ fejlesztő órák párhuzamosan zajlanak a tanórákkal, a nagyobb heti óraszámú szaktárgyi
órák terhére.
A kiscsopo1tok szervezési elve az azonos osztályba vagy évfo lyamba járás, így több csopo1tba
integráltan járnak sni-s, illetve btm-es tanulók.
A btm-es tanulók számára heti két fejlesztő foglalkozás, míg az sni-s tanulók részére
osztályfokonként, illetve fogyatékosság típusonként eltérő, 3-5 óra biztosított.
A tanulási zavarral küzdő tanulók- különösképpen az autisták - számára az integráció sokkal
eredményesebb. ha két szakember által vezetett kiscsoportos szociális- és mozgásfejl esztő
fog lalkozások keretében történik, valamint a szükségletekhez igazodó tanóra alatti egyéni
megsegítés, az úgynevezett „kéttanáros modell" alkalmazásával zajlik.

13

2.

Vezetői

program

2.1. Bevezetés
1982-ben léptem át a „Kontyfa Iskola" kapuját és 2017-ig 35 éven át dolgoztam falai között.
Pedagógussá válásom, szakmai és magánéleti tfüténéseim tanúja volt ez az intézmény.
Nem tudok és nem is akarok elfogulatlanul tekinteni erre az iskolára. Az én esetemben a régi
sztereotípia, miszerint az iskola a „második otthonunk", valódi é1telmet nyer, hiszen sokkal
többet köszönhetek ennek az intézménynek, mint amit valaha vissza tudok számára adni.
Megéltem kialakulásának történéseit, részese lehettem fénykorának, amikor szakmai
etalonnak számítva meghatározó szerepet töltött be hazánk pedagógiai életében és bár nem
akaitam, de részese lehettem hanyatlásának is.
Olyan kollégákat, nyugodt szívvel mondhatom bai·átokat ismertem meg, akiktől nagyon sokat
tanultam, szakmai és emberi é1telemben egyaránt.
Nem utolsó sorban a Kontyfának köszönhetem életem párját, akivel 23 éve élünk boldog
házasságban.
Úgy érzem, sokkal ta1tozom az iskolának, és talán most jött el az a pillanat, amikor valamit
leróhatok irányába.
Vezetői elképzeléseimet alapvetően az iskola iránti elkötelezettség motiválta.
Hiszem és vallom, hogy a Kontyfának helye és feladata van mind a helyi, mind a tágabban
értelmezett közösség életében, valamint az a humanizmus és kreatív gyermekszeretet, amely
ezt a pedagógus gárdát mindig is jellemezte, nem tűnhet el a süllyesztőben , hiszen ma talán
nagyobb szükség van rá, mint bármikor.

2.2. Az intézmény irányítási modelljének tervezete

>"%Jr1:~•r'!'::y"6;'.'.f.i~:·

•/;:""tr;:..ft1t
.~H.1 „• Y.r;,.1::lt.-. "11.1:1rJ~;ll; (.:.c,· ~·~'l
11 r: Jr1:f'l-J ~.1

f1•1o'f.fi'

n·i~l'I

,:;~1 .... :f:lt'J~(t>„·J..·.

f~\.\(rtarr !.tÍ!)::

:~t.r•o\:l!~'li~lrq1,.1f•

. ',;l. ~; .•: ;. '
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Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fe nntartóként részt vevő s::ervekről, valumint a
Klebelsberg Központról szóló J3.//2016. (Vl.l 0.) Kormányrendelet J5. § (2) bekezdése
alapján a köznevelési inté::mények fenntartói jogai és kötelezellségei tekintetében 2017.
január l-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLJK) jogutódjai a tankeriileti
központok lelfek. A tankerületi igazgató munkáltatói jogköröket gyakorol a köznevelési
intézmények vezetői felett.

A diagramon jól látható, hogy az intézmény irányításában

résztvevők

feladatkörei jól

e l különíthetők.

Véleményem szerint, az intézmény akkor működtethető hatékonyan, ha az egyes szintek
irányítói képesek az önálló döntéshozatalra, adott esetben változtatásokra. korrekciókra.
Ehhez természetesen a célok tekintetében egyctéttés és a velük való azonosulás szükséges.
Az intézmény irányításában sokkal nagyobb szerepet és önállóságot szeretnék adni a
munkaközösség-vezetők számára. hiszen nélkülük a hatékony működés elképzelhetetlen.
Tennészetesen ezzel együtt a felelősségük is növekedne. így a sokat hangoztatott
középvezetői státusz végre valódi ta11alommal telne meg.
Vezetői munkám során a folyamatorientált stratégiai vezetés PDCA -moddljét kívánom
megvalósítani:
A mode ll a Plan/tervezés/ - Do/megvalósítás/ - Check/e llenő rzés, a stratégiai célokban
feladatok
nyomon
követése/
1\ct/beavatkozás.
konek ció.
megfogalmazott
súly pontáthelyezés. új cé lok prelerálásw folya matos. cikl ikus ismétlödésén alapul.
A moddl alk:ilmaz:'isával a döntési folyarnatnk az érdekel tek bevonásával történnek. így az
iskolai dokumentumok. célok. Celadatok egyfajta konszenzus eredményeként jönnek létre. így
rncgva!ú ·ításukban mindenk i érdekdl.
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A muJl'il ábráj a az éves te r vezés ben :

ACT: Az e llenőrzés során fe ltátt hibák, problémák, esetleges anomáliák megoldására
kidolgozott stratégiák, ezek összehangolt, hatékony alkal mazása.
PLAN: A munkaközösségek éves munkaterve. az intézmény munkaterve, ezek
összehangolása, kompatibilitásának biztosítása.
CHECK: Folyamatos e llenőrző tevékenység, az ellenőrzést vé gző k körének meghatározása
/vezetők/. Értékelés a mérföldkövek, stratégiailag fontos események meghatározása/ fé lév, év
vége, fontos intézményi események/. Munkaközösségek. egyéb szakmai szervezetek
beszámolói.
DO: Az intézményi dokumentumokban, munkatervek ben meghatározott fe ladatok
megvalósítása, az elért eredmények begyűjtése, dokumentál ása.
Az intézményi célok, feladatok meghatározása során a döntés el őkészítés fo lyamatába
szeretném bevonn i a S zülők Tanácsát. ill etve a Diákö nkormányzatot is. Javas lattevő.
véleményezési jogkörük az intézményi demokrácia szempontj ából nagy je l entőségge l bír.
Vé leményem szerint nagy szükség lenne a Közalkalmazotti Tanács aktívabb müködésére.

2.3. Az is kola i nevelés, okta tás fela datai
A z isko la taladatai és cé lrendszere az utóbb i években gyökeres átalakuláson ment keresztül.

hagyományos isko lafe lfogás. ame ly az oktatási fo lyamatot egyfajta ..lexikális
betáplálásnak'' fogj a fel. már nem fel el meg korunk kihívásainak.
Az infonnarikai forradalo m, a médiák szerepének a fe lé rt é ke l ődés e . az internet. kitágította a
világot.
r'\ mai kor gyermekei mú r olyan i nform~1c i ó böséggel és ingerhatás mennyiségge l ta lúlkoznak.
amely néhány évtizeddel eze l őtt elképze lhetetlen lett volna.
Az is kola fe ladata ma már első so rban nem ;.iz ismerethal maz nö\·clesc. hanem az
ismeretclömpingbcn való eligazodás. SLe lektú lás. a tudatos lc lhasznúlás képességének
kialakít:\ ·a. fejlc m :sc. Olyan korn pctenciú k kjks;;tC:se . dllll:: I: t'e lmin korban ké pcssé tes111ck
a munk,1eröpiacon V:1 lo hel~ tál lásra . illet \ e a t'olyam:ll1):) ism eret hú\ ítcsre.
A
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:\.;: ,)k ra1,1sba11 L' l~ .l!l prckrcnci,ik j-.:lentl'k llll'!,'. . 111:1:r ai .:k tli•1..;~1i~ \a ln tanu„b. illc!ve ,l/
\in:illó ismeretszer;.rés képességi?.
AL iskolc nak 1eh:'n a kimeneti vldalon nem .. ell-.~szült em bcn„ ke ll kibocsatania. h:111cm olyan
szerné l) iségd. ak i képes a kor kihívásainak való 1fö.::gfcleksrc.
Tcnnészet "sen a klassz ikus crtekmben \ett alapmí'tvelt:;éget a todbbiakban sem rnrtom
elhanyago landónah . a1nnban a kxika lis tuJás egyre inkább át.1dja a helyét a kreatív.
problémamegoldó gondolkodásna k.
A lsó tagozat

Az alsó tagozatra érkező gyerekek e l té rő család i és szociális háttérrel érkeznek az iskolába.
Az alsó tagozat a l apve tő feladata ezeknek a hátrányoknak a csökkentése, amelyek a
később i ek ben tovább mé lyülve a tanulók egy részének végzetes lemaradásához vezethet.
A biztonságos szövegé11és. az é rtő olvasás kialakítása ennek az iskola szakasznak a kiemelt
feladata. A kompetencia mérések eredményei jól mutatják, hogy milyen hiányosságok
tapasztalhatók ezeken a területeken.
Véleményem szeri nt már ennek a szakasznak is feladata kel l, hogy legyen. a tanulási
teclu1ikák elsajátíttatása, legalább alapfokon elke7.dve.
Alsó tagozaton nem hiszem, hogy szükség van ,.tudományok" oktatására, sokkal inkább az
alapkompetenciák fej lesztése, a .. szintrehozás", és a szövegértés kialakítása a fe ladat. Ebben
az iskola szakaszban van l ehe tőség a családból hozott szociális és mentális hátrányok
csökkentésére is.
Az alapozó szakasznak valóban alapozóvá ke ll válnia, ha ez sikerül, akkor a későbbiek
fo lyamán jelen tkező súlyos problémák egy része elkerülhető.
A szociál is kompetenciák és a társas kapcsolatok fej lesztése is ebben az életkorban a
leghatékonyabb, a maga tartászavarok egy része megel őzhető , ha ebben az időszakba n a
fej lesztés erre is lökuszáL Most van a legjobb le hetőség a körn yezet szépsége iránti igény.
illerve a környezettudatosság kialakítására is.
Az intézményi lakókörnyezet összetétele m ialt ezek a problémák hatványozottan
jelentkeznek.
Az alsó tagozaton folyó o ktató-nevelőmunka meghatározó a gyerekek további életére, ezért
kiemelt figyelem re, illetve a hangsúlyok Jthelyezésére van szükség.
Felső tagozat

A felső tagozat a szaktárgyi mega lapozás, a tudományokkal. müvészetekkel való találkozás
szakasza. Ha az alapozó szakasz hiányos vagy sikertelen. akkor a szaktárgyak oktatása szinte
bizonyosan ered ménytelen.
A felső tagozat az alapozó szakasz során fej lesztett kompetenciákra, készségekre épít. Ekkor
már elkezdeni az alapozást gyakorlatilag lehetetlen, erre az óraszámi keretek sem adnak
lehetőséget.

,\ rosszul olvasó. bizonytalan szövegértésü tanu ló lemarad. margina lizálódik. Az ekkor
jclcntke;.rií súlyos és snh:szor váratlan magatartási nehézségek egy része is ide vezethető
viss:;a. hiszen a tanulásban sikertelen gyermek valamivel fel szeretné hívni magára a
figyelmet.
1\ kompetencia eredménye k tükrében élkcrülheretkn n szövcgértcs mi nden helyzetben t\1nénö
gy:1k11roltarása. illet\·c ::t kompelcnci a alapú lelmbtok g: akuribb has111ábta.
A1. ercdmen:cs tanu1:·1s egyik alapfeltétele az eszté ti ku:. ürn;ezel kial ak1tása. : \ 1 Jisó
t:i g p:;:llos termd.; es1t élikus . szemet gyö n: iirködtct1í Jek11raci\)i lHÓn . amc l: ek a tan ítók kcLe
nun. air ,!ic ~crik . .1 kls..'•s tcnnck ~j\·a r aga '..:i:1h.':ndil1 1~ rrn0~ :de'Cll :1 ~ok 1l:>Lt;il~ ban
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rnnító fe l sős osztúl: !Onöl ök Ll)I h~1son k1 dckorálási ked\· nem d rha tó cl. a tcnncket is több
osztúly has/.nálja, de valam ifé k esztétikumra tfüek v ~ s és allagmeg.Ó\ ás igen. ÉY elejfo.
természetesen n gyerekek aktív lx: \ un:ísával. minden osztál ytol el\"árható val amiti::lc töreh és
az e~mét i kus környezet kialakitására. Az :íllagmegóvj :; peJ ig véleményem szerint minden
termet használó felad ata és kötelessége. Az esztétikus környezet az iskola kül ső megítélését is
pozitívan befo lyú soljn. közvetve , vagy közvetlenü l hatóssal van a gyereklétszám alakulására
IS.

Középiskola

A négy évfolyamos gimnázium létjogosultságát tükrözi a jelentkező tanulók évről-év re
növekvő létszáma.
A középisko la egyrészt a felsőoktatásba n va ló részvé telre készít e l ő , másrészt lehetőséget ad
az érettségi megszerzésével a munkaerőpiacon való sikeres szereplésre.
Az évfolyamonkénti egy osztály „családias" jellege pedagógiailag nagy lehetőséget hordoz
magában. hi szen a gimnázium nem osztályok egymás mellett élését jelenti, hanem a
gimnazisták közösségét. Ezt a közösségformáló erőt nem szabad figye lmen kívül hagyni.
A középiskolás évek az ember életének maghatározó szakaszát képezik, az in kialakuló
emberi, baráti kapcsolatok sokszor egy életre szóló kötödést alakítanak ki.
Ezért is fo ntos a hagyományok szerepe, amelyek közösségformáló ereje fe lbecsülhetetlen.
Fontos szempontnak érzem, hogy a gimnáziumból kikerü l ő , érettségizett fiatal felnőttek olyan
gyakorl ati ismereteket is szerezzenek, amel yek önál ló életkezdésüket megkörmyítik. Ezért
támogatom és m egőrzésre érdemesnek tartom a gazdasági- és vállalkozási alapismeretekkel
foglalkozó projekteket, akár tantárgyi formában is.
Egy középisko la sikeressége és nem utolsó sorban ismertsége a tanulmányi versenyeken való
részvételektöl is függ. Az elé1t eredmények mellett legalább olyan fontos, hogy ezeken a
versenyeken olyan vizsgarutin szerezhető, amely a későbbiekbe n jó szo lgálatot tehet.
Nem utolsó sorban pedig növeli a tanulás, a tudás iránti tiszteletet és az intézmény nevét a
köztudatban ta1tja.
Véleményem szerint a kerület többi középiskolájával tartott kapcso lat, jó viszony a
továbblépés egyik lehetősége, ezért a kerületi rendezvényeken, eseményeken való részvételt,
megjelenést alapvető fontosságúnak ítélem.
J\. középiskolában az önálló ismeretszerzés és tanulás hangsúlyos szerepet kap, ezért a tanulás
módszertani fogla lkozásokkal és gyakorlatokkal kell fejleszteni a tanulók ezirányú
kompetenciáit.
Az intézményben működő gimnázium azoknak a gyerekeknek is vonzó lehet, ak ik nehezen
illeszkednek be új közösségbe, így fo lyamatosan folytathatják tanulmányaikat megszokott
közegükben.

2.4. Az intézmény kapcsolatrendszere
Az intézmény a partnerközpontú müködést tartja szem e lőtt. hiszen az isko la nem
elszigetelten működő rendszer, hanem sok szál lal kötőd i k mind a beiskolázási, il letve
lakókörnyezethez. mind az itt talúlható gazdasági és társadalmi je llegű intézményekhez.
A z iskola szám ára fontos. hogy a kö rnyezeti erő források - mind humún. mind anyagi felhasználá sával érhesse el nevelesi és oktalúsi 1.:éljait. 1 la a környezet magáénak érzi az
intézményt. célj nival és eh eive l ~ 71) nos u l ni képes. akklH nagyon sok ;,i; g í ts~get tud nyúj tani .
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:\ part neri 1-.iir kél
„1.

B.

1\: ~1 rc

b011:hat1\

f(ij-:,vetle11 p11rt11ereA
• ai' intézmény dolgozó i
• d iákok I Diákönkormányzat
• sz.ül ő k ! Szülöi munkaközösségek: Szüló k Tanácsa /
• !~szak-Pes ti Tankerületi Közpom ! fe1mtartó I
• Budapest r öváros XV. Kerület Rákospalota, Pesrújhcly.
Önkormányzata
• Budapest főváros XV. Kerü leti Rákospalota, Pestújhely.
Önkonnányzat Gazdasági Működtetési Köz pont
• Budapest Főváros XV. Kerü let Rákospalora, Pestújhely,
Önkonnányzat Csokonai Kulturális Központ
• Kontyfa Diáksp01t Egyesület
• Alapítvány az Jskoláé11
• Újpalotai Család-és Gyermekjóléti Központ
• Zuglói Család-és Gye1mekjóléti Központ
• Újpesti Család-és Gyermekjóléti Központ
• Gödöllő i Forrás Szociális Segítő és Gyennekjóléti Központ
• ,.Aranyhíd" Gyennekek Átmeneti Otthona
• BFHK XV. Kerületi Hivatal Gyámügyi Osztály
• Fióka Család és Gyermekjóléti Központ
• Újpesti Kulturális Központ - Ifj úsági Ház

Újpalota
Újpalota
Újpalota

Közvetett part11erek
• Rákospalotai Reactor SE
• Testvériség Sportegyesület
• Kinjzsi TTK
• Olajág Otthonok
• Pólus Center
• OTP Fáy András Alapítvány
• KOMA bázis
• Szabó Katalin- Iskolai büfé
• Pamut Konyha
• BVSC Sportegyesület
• AIESEC Hungary

A hatékony együttműködés záloga a fo lyamatos információáramlás és az állandó
visszajelzések feldo lgozása.

Kapcsolattartás a .~ziil/fkkel
Az intézm ~ny kgfonto sabb pnrtnerei J :>L.i.ilök . hiszen mind az isko la. mind a szülöi ház u
g:c nnekek fej l őd ésé t tek inti a legfontosabb k ladat:lnak .
:\ hag: 0 mónyos _zer\'ezeti form:ll - a szü l ő i é1teke1.letck 0s a fog~1Jóórá k idő ken.:tc - a mai
felgyorsult vilagban m ~1r nem t:legendóck.

inli.mn:ki óáramlás felgyorsult. J szü l ők kö/.ötr az iskofoól keringő információk ki..i1rnye11
torzulhatn:ik . egyfajta hami s k~pct \·ctítve az intézrnényrol. .Az il ;cn j 'ikgű inform;k iók
mgyon romboló hatásúak.
Ezért fontos, hogy az isk olában tönéntekről a szülő hiteles . gyors és el ső kézJől szárma7.Ó
információkhoz j ussanak. Ezt a célt szolg:ílja az iskola megújult honlapja. Jmely a mai
igényekhez alka lmazkodva inlormarív és jó l keze l hető.
Egyre elte1jccltc bbek az osztályok saját k vclezö csoportjai. illetve a kö7.össégi médiában
létrehozott saját csoportok is.
Az információáram lásnak természetesen kéti rányúnak kell lennie, hiszen a szül ő i
elvárásoknak . véleményeknek , javaslatoknak nagy szerep jur az intézmény arculatának
kialakításakor.
Egyre tö bb az olyan közösségi rendezvény az isk olában /Jótékonysági Bál, ü1rnepélyck.
osztályrendezvények/, ahol a szl.il ők megjelenhetnek és a közvetlen infotm ációc sere
megvalósul hat.
1\ z

Diákö11kormá11yzat

Az iskola nem csak a szaktárgyi tudás, a tudomá nyok átadásának a színhelye, hanem o lyan
intézmény is, ahol a fe l nőtt élethez szükséges készségek. kompete nciák fej lesztése is fo lyik .
Az egyik leg fontosabb a demokrácia működésé n e k megismerése, a demokrác iához kö the tő
j ogok és kötelességek rendszerének átlátása.
A demokrác iát tanulni. gyakorolni kell, és ennek legfontosabb színtere a diákönkormányzat.
Fontosnak ta1tom. hogy a gyerekek már ebben a korai szakaszban elsajátítsák azokat a
tevékenységi formákat, a véleménynyi lvánítás eszközeit és nem utolsó sorban a mások
véleményének elfo gadását. fi gyelem bevételét. Úgy gondolom, hogy a di:ikok véleménye az
őket érintő kérdésekben nagyon fontos döntéshozatalt befo lyáso ló tényező . Az olyan
szabályok, amel yek megalkotásában ők is részt vettek, könnyebben betarthatóak és
elfogadtathatóak , és természetesen a kötelességek is jobban szám on.k érh etőek .
Egyéb kapcsolato k
Az iskola sikeres működésének egyik alappillére. hogy a környezet minél szélesebb fo rmában
megismerhesse tevékenységét.
Kiemelten fontosnak érzem a ka pcsolatfe lvételt olyan intézményekkel , amelyek hasonl ó
adottságokkal rendelkeznek, mint a Kontyfa. !::redményes munkakapcso lat kialakítása esetén
nagyon sok segítséget nyúj thatnánk egymásnak, új módszereket, eljárásokat honosílhatnánk
meg.
Saj nos a mindennapok részévé kezd válni az agressziv itás. amely az iskolai falai közé is
beszivárog. A bűnm ege lőzés nagyon fo ntos területe az iskolai nevelésnek. Véleményem
szerint a bünme gclőzés kiemelten fontos terület. a rendőr ne csak akkor jelenjen meg az
iskolában, ha hivata lbó l intézkedik. Az osztály főnöki órákon a bünm ege l őzésse l kapcso latos
e l őadáso knak. i sme rt ető knek, nagy szerepet tul ajdo nítok.
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3. Fe jlesztési elképzelések
J . l.

M in őségfej l esztés

A z intizmény erősségei:
• szakképzett. az innovációra nyitott pedagógusok:
• a szül őkkel együttmüködn i akaró és képes tantestület;
• magas empatikus képességű. a gyerekekkel személyre szabottan foglalkozó.
szakemberek;
• a gyerekek művészet i képességeinek fej lesztése;
• iskolán kívüli programok sze1vezése, erdei iskola i programok :
• az intézmény technikai fe lszereltsége:
• módszertani sokszínüség. az új iránti nyitottság:
• sokszínü szabadi dős tevékenység kínálat;
• változatos témahét kínálat;
• színvonalas fej l esztő mun.k a:
• az iskolai környezet, az udvar zöld felület ei, a sportpá lyák:
• a tantes tület tagjainak együttmüködése:
• növe k vő é rd eklőd és a gimnázium iránt;
• a gimnázium növekedést mutató létszáma;
• esztétikus, jól fe lszerelt könyvtár;
• erősödést mutató fegyelm i helyzet.

törődő

A z i11tézmé11y gyengeségei

•
•
•
•
•
•
•
•
•

az intézmény - külső - negatív megítélése;
több esetben közömbös/elhanyago ló szül ő i háttér;
a tanulók viselkedéskultúrájának alacsony foka;
rongálások száma:
a tanuláshoz való hozzáállás;
a pedagógusok túlterheltsége:
a feladatokból való egyt.:n l ő tl e n vállalás;
az épület tisztasága;
határidő k betartása.

3.2. Táv la ti fejlesztési elképzelések
Az intéLmény fejlesztési programját alapvetően rnl!ghatározzák az anyagi he lyzet és az
óraszámi keretek.
A vezető 11101.gástere erő sen le szűkül. fökg a bel ső e rő forráso kra támaszkodhat.
Az egyik legfontosabb telatbt a z intézménv külső megítélésének pozith· irúnyú
mcgd ltozrnr:'isa .
.-\ z 2l111 últ idószak jó irúnyba tönénr ' últ07ásait mi nclenk éppen folytatni szeretném.

:-\. tanukih. te l v L; l ekn~I a mennyisé gi t örckv~ s l .1 min0 ·cg.re törek\·ésnck kell ki vá ltan ia. :m nak
elle nére. ill)gy J létszúm ..: ~ükkc 11 . A szül1ik gyern1c kükct üly;rn iskol::l ra sze retnék bízni. ahl1l

~I

bií'Lo nsá g b~m

van. AL intéLmén)

bel ső

fegyelmi hel: zetébt:n (1rvenJctc:, változása!-.

tapasztal hatók.
A kornpetenciamérés eredményein cs:lk szívós és köwtkezetes munkával lehet javítani. A
kompctcnci:ialapú feladatok folyamatos gyakorlásá,·al. a szövegértés, az énó ol vasás
fejlesztésével. Az eredményességi mutatók javítása priori tást kell. hogy élvezzen.
Az iskolavá lasztásnál a szülök részérő l fontos a nyelvtanulás lehe tősége . Szeretném. ha az
angol mellett a német nyelv oktatása nagyobb szerephez jutna.
Az AIESEC program folytatása nagyon jó lehetőség egyrészt a nye lvgyakorlásra. másrészt az
ide érkező más kulturális közegben élő diákok megismerése, a tolerancia. az elfogadás
képességét is fej lesztik.
Fontosnak érzem a tanulás éttékének. a tudás becsületének megő rzését, e1é1t támogatom a
háziversenyek rendezését, illetve a kerületi versenyeken való minél nagyobb arányú
részvételt.
A mindennapos testnevelés nagy terhet ró a tornateremre, ezé11 nagy segítség lenne a jelenleg
rossz állapotú faház ismételt spo11olásra alkalmassá tétele. A konditerem korszerűsítése is
elengedhetetlen.
Az udvaron található gödrök balesetveszélyesek, és a kihasználhatóságot rontják. Megoldása
sürgető fe ladat.
/\. Kontyfa udvara üdítő színfolt a betonrengetegben. Állagmegörzése. esetleges fejlesztése
mindenki közös érdeke.
Néhány évvel ezelőtt nagyon hasznos kezdeményezés vol t, hogy osztályok birtokba véve az
oldalsó udvart, zöldségféléket és virágokat ültettek, gondoí'.tak . Közösségformáló,
fele lősségre nevelő hatása nagyon jelentős volt, és a természetismeret tantárgy tanításában is
segített. A rongálások száma is csökkent hiszen a saj át munkájukkal létrehozott kiskerteket
sajátjuknak tekintették. Támogatom ennek a hagyománynak az újraélesztését, nem csak
.,kampányszerüen" a k e1tszépítő napon.
ide kapcsolódik a nem rég teljesen működőképessé vált tankonyha is. ahol a technika már
használható, jelenleg az eszközökkel való feltöltés zajlik. A közösségformálás fontos
színterévé válhat, hiszen nem csak technika órán használható.
Az intézmény régen esett át fel újításon, a folyosók, lépcsőházak, tante tm ek festése és a
lambéria szekrén yek fe lújítása elkerülhetetlen, természetesen a fenntartóval történő egyeztetés
után.
8 i7.akoclásra adnak okot a nemrég érkezelt új bútorok. amelyek néhány osztályterem
használhatóságát, esztétikáját javítják .
A témahetek , illetve projektek mindig a1. isko la
támogatást érdemelnek.

erősségei

közé tartoztak, a

jövőben

is

Fo ntosnak érze m a nagyon jól m ük ödő erdei iskolai rendszer életbe n tatt ását és az ebben
résztvevő pedagógusok munkájának anyagi elismerését.
Az intézményt régebben szabadidős rendezvényei tették ismertté. !\entc egy. esetleg két
úgyne,·ezcrt nagyrendezvény megtartasa j elentős közösségforrn :'t!ó hatású. eset leges
le leleven ítés ük megfonro lást érdeme 1.

Y 'J

4. Összegzés
Magam részéről olyan iskolát képzelek el. ahol a pedagógusok és a gyerekek biztonságban.
nyugodt körülmények között végezhetik munk:'tjukat. Ahol a tudás érték. a jogok mellett
ugyanakkora szerep jut a kötelességeknek is. Ahol az innovációra kíváncsi más iskolából
érkező kollégák egymásnak adják a kilincset.
Olyan iskolát, ahol gond , hogy kevés helyünk van a jelentkezők létszámához képest. Ahol
tanulónak lenni dicsőség, pedagógusként dolgozni rangot jelent.
Olyan iskolát, amely a lakókörnyezet összekovácsoló ereje. Ahol a kollegális kapcsolatok
baráti kapcsolatokká kovácsolódnak, ahol fel sem merül a nem „egy irányba húzás"
problémája.
Ahol mindenki tud mindenkivel együtt dolgozni.
Ahol az órák után jólesik leülni, beszélgetni .
Ami nem csak munkahely, hanem KÖZÖSSÉG.
Én már dolgoztam ilyen „Kontyfában''. Ha nem hinnék benne, hogy megisméte lhető, nem
vállalkoztam volna ennek a pályázatnak a megírására .

..,__
',

5. Nyilatkozatok

Nyilatkozat a pályázati anyag sokszorosításáról, továbbításáról

Alulírott Vass Béla (lakcím: 1151 Budapest, Csobogós u. 2. VI/39.; szül.:
Budapest, 1963.01.18.; an.: Mészáros Mária; szem. ig. szám: 357485TA)
hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához, és
harmadik személlyel való közléséhez.

Budapest, 2019. 03. 16.
Vass Béla
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Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, továbbításához

Alulírott Vass Béla (lakcím: 1151 Budapest, Csobogós u. 2. VI/39.; szül.:
Budapest, 1963.01.18.; an.: Mészáros Mária; szem. ig. szám: 357485T A)
hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.

~Jc-. .. ...........
... ~ ............... .

Budapest, 2019. 03. 16.

Vass Béla

,-

_)

Sor sz cim: 1•11A-99'.2120·t S
lntezrné nyi azono sító: Fl44189

Ezt az oklevelet

Vass Béla
számára állítottul< l<i, aki 1963. év janu ár hó 18. napján
Magyarország Budapest településén
Vass Béla néven született, és a

Károli Gáspár Református Egyetem
nevű felsőo ktatás i

intézmény
Történelemtanár
mesterképzési szakján tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.
A szak képzési ideje 2 félév.
A záróvizsga-bizottság 2015. év június hó 23. napján kelt határozata alapján
a nevezett mesterfokozatot és

okleveles történelemtanár
szakképzettséget szerzett.
Oklevelének m i nős ítése
Jó.

Budapest, 2015 .07.03.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

IGAZOLOM, HOGY
YASS BÉLA
Budapest 13, 1963.01.18.
anyja szül. neve: Mészáros Mária Márta
magyar" állampolgár
f151 Budapest 15.ker. , Csobogós utca 2.6.em.3~ . ajtó alatti lakos

a bűnügyi nyilvántaf1ási
rendszer adatai alapján
.
.
BUNTETLEN ELŐÉLETŰ
.
.
NEM ÁLL KÖZÜGY:EKTÖl ÉLTIL TAS HATÁLYA ALATT
NEM ÁLL FOGLALKOZÁSTÓL VAGY TEVÉKENYSÉGTŐL ELTl~TÁS HATÁLYA ALATT

Budapest, 2019. február 26.

Dr. Korom Rita
főosztályvezető

Ervényes J. kl:jUi1ás1ól sz.i.rní1on 90 nnpig;. A ltóilÓJ:lgi .:1kol°C:ü bllonyitvóny 1 szemdyuonossig i:gyidcJÚ igazoW.lval h~m3lh3tó ftt ·"- ha tó~ 5gi nlcc'iksi
bizonyítvány t»Ulmár u dlt1\kezö bizonyu~~íg mindenki kólcles clíog:Ldru. fogs~relcrnrc hiVltkozi.ssal az eMIC:rt személy kőzigazg3tis1 pert indithat a
Fó,·3ros1 Kö?Jgu.gufási és Mwlbllgyl Biró5ágnil A kett.Setl.:\·el~c ~ btlonyitviny ke?.hezvtte!etól s1..irnilctt harminc rupon belill :a BtlUgymuUs7térium

3únügyi Nyi1vutla116 Har6sign.il kell ~lólerjcsztt.ru vagy ajinlott ktlldeminylént postir:a ~dni. A h.itorigierkOlcsi b12onyitviny J.u:irólag a kert:lm.!ZÓ
iltaJ a hiuó:s.s.gj \.'fkólcs-1 bacnyit\r:lt\y tr.inti kCtUlapon mt8:J.:loU és 1suolni }.Jvi'lt rénycl.'. LlnÚSitisár.\ :szoJgaJ.

ADATVEDEl.MI z.ÁAADF.K
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Észa k-Pesti Tan kerületi Közpon t
M u nkálta tói igazo lás

M unkálta tó adat ai:

Munkáltató neve:

Észak-Pesti Tankerületi Központ

Munkáltató címe:

1165 Budapest, Jókai Mór utca 6.

Dolgozó ada tai:

Dolgozó neve:

Vass Béla

Születési neve:

Vass Béla

Születési helye:

Budapest

Születés i ideje:

1963.01. 18.

Anyja neve:

Mészáros Mária

Lakcíme:

1151 Budapest, Csobogós u. 2.

Adóazonosító jele:

8350802294

Jogviszony kezdete: 1982. 08. 01.
Jogviszony vége:

2017. 08. 27.

Jogviszony típusa:

határozatlan

Munkaidő

napi 8 óra

adatok:

idejű

közalkalmazotti jogviszony

Egyéb információk: Jelen igazolást Vass Béla kérésére adtam ki, annak az igazolására, hogy
fent nevezett dolgozó a nemzeti közneve lésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § ( 1)
bekezdés e) pontja szerinti előírt, öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik.

Budapest, 2019. március 22.

1165 Budapest Jokai Mor u. 6.
E·maii: ~atali n .l<ovacs©kk.a cv bu
Tel: C6 1-795-81-81

MUNK.-\LTATÓI IGAZOL..\.S JOGVISZONY FENN ..\LL..\.Si-\RÓL

Munkáltató adatai:
Munkáltató neve :

ÉSZAK-BUDAPESTIT ANKERÜLETf KÖZPONT

Munkáltató címe:

1033 BUDA PEST, FŐ tér 1

Dolgozó adatai:
Dolgozó neve:

VASS BÉLA

Születési neve:

VASS BÉLA

Születési helye :

BUDAPEST

Születési ideje:

1963.01.18.

Anyja neve :

MÉSZÁROS MÁRIA

Lakcíme:

1151 BUDAPEST, CSOBOGóS utca 2

Adóazonosító jele:

8350802294

Jogviszony
kezdete:

2017.08.28.

megszünése:
közalkalmazotti jogviszony, határozatlan

típusa:
Munkaidő

adatok:

Egyéb információk:

idejű

heti 40 óra
Az igazolást a dolgozó kérésére, intézményvezető i pályázathoz adtam ki. Nevezettet az
Új pesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskolában pedagógus munkakörben
fog!akoztatj uk.

Kelt.: BUDAPE15T, 20 19. év március hó 6. nap
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munkáltató

6. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott Vass Béla hozzájárulok ahhoz, hogy a Kontyfa Középiskola,
Szakiskola és Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás
ellátására beny.íjtott pályázatom véleményezésével kapcsolatos előterj esztést az
Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt ülésen tárgyalja meg.

Budapest, 2019. április 8.

Vass Béla

