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A képviselő-testtileti tilés időpontj a:2012. december 6. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Molnár Feľenc Magyaľ Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általános Iskola
v ezetői p áůy ázatának el b íľá lás ára
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺĺgyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgltatási Bizottság véleményezi x
Hattn ozati jav as|at a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszo|gáItatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előterj es ztés meglźrgya|ását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testiilet 30912012. (IX.20.) szźĺrúhatérozata alapjźn a Molnár Ferenc Magyaľ-
Angol KétTanítási Nyelvű Általános Iskola (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 9-15.) vezetói
álláshelyéľe kiírt pźilyázatot megjelentettfü a Kormźnyzati SzemélyĹigyi Szolgáltató és
Kozigazgatási Képzési Kozpont honlapjan, az o|<tatási és Kultuľális Közlöny 2012. évi 20.
szźlmában, a Józsefvárosi onkormányzat internetes honlapján, valamint a lőzsęfvźros című
újságban.

A nemzeti köznevelésľől szóló 20II. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. $ (4)
bekezdése szeľint a fenntaľtó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásáva| összefüggő
dĺjntése előtt beszerzí az íntézmény alkaLmazotti közössége, az iskolaszék, a szülői szervezet,
az iskolai diákönkoľmźnyzat véleményét, a84. $ (9) bek. f) pontja szerint pedig _ nemzetiségi
iskolai nevelésben-oktatásban közremiiködo intézmény esetén _ a települési nemzetiségi
ĺinkormany zat e gy etértését,
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A Molnĺáľ Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvíĺ Általanos Iskola vezetőí álláshelyére
Tanosné Horváth }l4źrta _ az iĺrtézmény jelenlegi igazgatő-helyettese _ nyújtott be páLyázatot
(melléklet).

A nevelőtestiilet 2012, november 19. napján megtartott értękez|etén kialakította véleményét a
páIyaző intézmény vezetésérę vonatkozó programjáról, fejlesztési elképzeléseiről
(továbbiakban vęzętői pľogľamjaľól). A véleményezésre jogosultak (alka|mazotti közösség,
iskolaszék, sziilői szetvezet, diakönkormányzat) támogatjźk Tanosné Horváth Mźrta páIyáző
vezetoí megbíztsźń. Elismeľték szakmai felkészültségét, hivatźsfidatát és eddigi munkáját,
mellyel sokat tętt az iskola hagyományokľa épülő, színvonalas oktatásának kialakításáért,
továbbá a jó munkahelyi légkör megteremtésééľt. Támogatjak az aknúiishelyzethezígazodő,
gyeľmekkci zpont,il és pedagógusbarát fej lesztési elképzeléseit.

Tanosné Horváth l|l4źtrtavezetoi progľamjáról, illetve vezetóimegbízásáľól a nevelőtesttilet és

a|kalmazottikĺizösségvéleménynyilvánításanakeredménye:

A Jőzsefvźtosi Roma onkoľmányzat egyetéľt azza|, hogy Tanosné Horváth Máľta vezetői
megbízźstkapjon a Molnaľ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelvíi Általanos Iskolában.

ApáIyáző apá|yazatźtban nyilatkozoĺ1aľrő|,hogy hozzájĺírul személyes adatai keze|éséhęz a
pá|yazatí eljáľással <isszefüggésben, továbbá kéľte pá|yázatźnak nyílt ülés keretében töľténő
tárgya|ásat.

A Képviselő-testĹilet hatáskörét az Nkt. 83. $ (2) bekezdés f) pontja írja e|ő, miszerint a
fenntaľtó megbízza a közoktatási intézmény vezetojét, és gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat.

A magasabb vezetői megbízás pénzngyi fedezete az iĺtézmény kĺiltségvetésében
rendelkezésre áll.

Kéremazalábbihatźrozatí javaslatelfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy vezetoi megbizást ad Tanosné Hoľváth Máľta részére a
Molnaľ Feľenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 9-15.) intézménybeĺ 2012. december 20. - 2017. július 31. közötti

szavazásta
jogosult

leadott
szavazatok

szźlma

ervenyes
szavazaÍ'

érvénýelen
szavazat

tźtmogatta nem
támogatta

nevelőtestiilet 59 58 58 58

alkalmazotti
k<jzössés

85 83 82 I 81 I



időszakľa. A besorolás alapjául szolgźiő ťĺzętési osńáIy G fizetési fokozat: 10 az alábbi
illetménnyel:

GarurftáIt illetménv 177.165 Ft
További szakképesítés miatti illetmény 14.ĺ73 Ft
Alaoilletménv összesen 191338 Ft
Alanilletménv kerekítve iĺsszesen 191300 Fr
Yezetői pótlék 100.000 Ft
Idesennyel pótlék 10.000 Ft
Mindösszesen 301.300 Fr

ľ'elelős: polgármester
Hatáľidő: 2012. december 19.

A diintés végľehajtását végző
Intézmény f elü gyeleti Iro da

Budapest, 2012. novęmbęr 22.
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1. Szakmai tĺnéletľajz

Személves adatok

Név: Tanosné Horváth Mĺírta
Sziĺletésĺ név: Horváth Máľta
SzüIetési hel5 idő: Budapest, I9$.a4.24.
Lakeím: |'2I4,Badapest Szabadság u. 53.
Családi:íllapotom: féqezett
Gyeľmekeim: Tanos Péter (20), Tanos Miklós (18), Tanos viktória (16)

TanuImányaip

L969-1977 Somoryi BélaUtcai Altalanos Iskolą BudapestVIII. keľiilet
1977 -I98t Fazekas Mihďy Fővĺĺrosi Gyakorló Gimnazíum
t.981- 1982 Juhász GyulaTanáľképző Főiskola

Testneveles.biológia szak
1982. 1986 ELľE Taĺlarképző FőiskolaKar

Bioló gia -ťo|drajz szak
L994. Áltamĺlag elismeľt C típusri kcizépfoku nyelwizsga német nyelvből
2008 - 2009 BME Közoktatási vezeto és pedagógus - szakvizsga szakirrányú

továbbké:pzési szak

Tgvábbképzések

1988. Adeviáns viselkedésmódok és visszaszorításuk szociolőgĺája(3O óľa)
L999 A töľvény, a NAT, az ONAP, a helyi tantery a szakértés, avizsgáztatás

és az egészségÍan oktatĺása elvi és gyakorlati kerdései (t20 &a\
20oI. Eszközeim" lehetőségeim, hatiáľaím a drog prevencióban (40 óľa)
2003. Egészséges élet 5.8. (40 ó'ÍĐ
2005. ECDL
2a06. Hatékony tanuló-megismerési tęchnikák (30 órĐ
2006, Elsősegélyrytljtás gyermekeinkért (30 óľĐ
2007. Tanórai đifferenciálás a gyakorlatban (30 órĄ
2008. Hatékoay egyiittnevelés az ískolában (30 óra)
2009. Eröszakmentes iskoláért tľéning (30 óĐ

bodnarg
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Munkahelveĺm. beosztásaĺm

t98ó _ 2008

2008-

Somogyi Béla Utcď Általĺĺnos Iskola

Biológia-ftildrajz szakos tanar' osztályÍönöt gyermekvédelmi felelős

Motnĺár Feľenc Magyaľ.Angol Két Tanítási Nyelvü Áltďanos Iskola (a

jogelőd a Somogyi Béla Utcai Altalanos Iskola)

igazgató-helyettes

Pedagógus pźllyámat a VItr. kenileti Somogyi Béla utcai általĺínos iskolában kezdteľn 1986-

ban.

Az iskola tanulói összetétele számomra máľ alrkor sem voĺt ismeretlen, mivel általĺínos

iskolai tanulnrĺĺnyaímat is itt végeztem, ének-zene tagozatos osáĺályban. Édesanyĺĺm is itt
tanrtott (1957-1986), igy a vĺíltozásokat később is folyamatosan követtem.

Kęzdő tanárkén! osztályfón<ilĺként elméIetbeĺr tudta$" hogy minden gyermek számrźra

ugyanolyan követe|ményeket ír eló a tanteľv, ám atůloz, hogy ezt teljesíteni tudja" mindeĺr

gyewtelr'hez más-más tĺt vezet. Ennek az ritnak a keresesekor, mindig a csďádi ktiľt1lményeit

néztiik meg először, innen indulfunk ki, fontos infonĺrációlüoz jutotfunk a csa|ád|átogakások

a]kalmźxa|.

Két év ęlteltével mar,'rnegtal áAť, a gyermekvédelmi felelősi munkaköľ. Ezt a munkát alĺkor

még kevés szakmai ismeľettel, sok tlímogďĺással, nagy lelkesedéssel végezten5bár a kollégák

szemében al.ĺJ<or ezylégneĺn volt olyan fontos tevékenység.

Gyenĺlekeim sziiletése után visszatéľve pedagógiai, osztá|yfł5nöki munkánr ĺnellett folytattam

gyennekvédelni munkámat is,' 2008.ig. ETutan ígazgato.he|yęttesként elsősoľban az 5.8.

évfolyam munkáját koordináItam. 2010-ben kizoktatĺĺs-vezetői szalftépzettséget szereztem és

pedagógus szzikvizsgät tettem a Buđapesti Miĺszaki Egyetemen' Páiyakezdő koľom óta

mínden nyáľon tátboroztatok gyerekeket Káptďanfiiređen.

Szímomľa természetes a folyamatos önképzés. A koľszeľĺi pedagógiai munka egyik

alapfeltétele az informatikai szaktudás ís, ezéľt sikeresen letottetem az ECDL v,ilzsgitt,

valamint folyaĺnatosan igyekszem lépést taľtani a szakmai, peđagógiai teľĺiletęk fejlődésével.



2. Yezetői kiildetés' hitvallás

''A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót.''
(Donald H. McGannon )

Huszorrhat éve dolgozom ískolámban. Tapasztalatot szeľezte,m a pedagógiai életpráiya szinte

minden teriiletéľőI, a szal<tnlán beosztĺĺstól a vezetői posztig. Meggyőződésem, hogy a sok

éves tapasztalom és helyismeretem nagy segítséget jelenthet az igazgatői munkakörben.

Fontosnak taľtom, hogy a beválĹ jól működő hagyományainkat, biztos alapot jelentő éľtékeinket,

erősségeinket megtaľľva Ęitkez.nink tovább.

A vźl|toző, felgyoľsuló u|ág, a megujuló oktatĺás nagy kihívást jelent mindaĺnýunk szálmfua.

A feladatok, melyek most előttÍink áltnak, csak a nevelésben, oktatásban érintettekkel

egyÍithĺlfüödve oldhatók meg. A közösen megfogalmazott célokért mindenki szívesen vátlďja

amunkát.

Vallom, hory a vezető fe|adat4 hogy mindenki szamaľa megteremtse a lehetőséget ahhoz,

hogy saját kęességeivel, kreativitásépa7 a tantestÍilet alkotó tagia leryen" és az általa végzett

mrrnka egyben éľtelmes, élvezetes kihívást jelentsen.

Véleményem szęrint a feladatok minőségi elvégzéséhez összetaľtó, jó kollelĺtíva szĹikséges,

amely az inténĺényben adott.

Milyen Ískolát szeretirék?

. olyat, ahová a gyeľekek sávesen jłíľnĄ mivel:

- elfogađó, baĺátságos léekč'rt tapasztalnak,

- ahol a tanárok sajät szeĺnéýiségülĺ&el nevelnek,

- biztonságban érzik magukat,

- ahol a követelĺnények egyéĺelnrĺet a világ kiszámítható,

. következetes, ám teljesíthető követelĺnényęk elé ĺĹllítjłák őket
. korszrrĹi, életkoruknak megfelelő módszerel.ĺJ<el foglakoarak veliik,

- mind a kiemelkedő tehetségek, mind a nehezebben fejlődők peđagógiai

fej lesztése megtört énik,

- mindenki tďál éľđeklődésének megfelelő szabadidős tevékenységet.



. olyat' ahová a sziilő örĺjmmel iľat1abe gyermekét, mivel:

- az iskola egyĹittmiÍködő parhrerként tekint ľa"

- lehetősége van ľészt venni az iskola életében"

- gyermeke kęességei kibontakozhaürak.

- o|yat, ahol a ktizallĺalmazotti köztissóg mindcn tagja közös cél éľclekében

tevékenykedik.

. olyat ahol a tantestĺilet tagiainak lehetősége van tehetségét kibontakoztatni,

fontosnak érzímagát.

- olyat, amelyľe a fenntartó innovatív, jó színvonaĺú iskolakeĺrt tekint.

Abhoz, hogy mindez megvalósulhasson' fontos, hogy a vezetQ stabil szeméýiségĘ
önismerettel renđelkező, fejlőđni képes személyiség legyen. Tudjon kapcsolatot teremteni,

kommunikálni az iskola élętében részt vevő emberelĺke| ttiľekedjen ezen képességei

folyam atos fejIeszteseľe.

Hitem szerint ďapvetően hatiroz.zn' meg az intéanény é|etét az emberi kapcsolatok, a
kommunikáció minősége.

Kepesnek és felkeszťiltnek é,tzeĺn magffi' és a munkatáĺsaimat is aĺrą hogy az ntélméĺyt az

eddig eléľt eredményelĺre támaszkodva tovább fejlesszĺit folyamatosan megujítzuk, ezá1ta|

továbbra is a keľület egyikmepllatźnozó iskolája legyen. Yezetł|istÍatégi{ĺm a csapaürrunkáľą

a közöseĺr kialakított célolľa épiil.

olyan vezető kívánok lenni, mínt aĺnilyen helyettes voltaľr.

..Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy teruezzenek'szenrezzék meg a

munkĄ hozzanak szerszámokat, vágianak flít, hanem keltsd fel bennük a vágyat a

ĺagy, végfelen tengeľ iriĺnt.'' (Aĺrtoinę de Saint.Exupery)



3. Helyzetelemzés

3.1. Az iskola ti5r.ténete napjainkig
A Molnár I'ieľenc Magyaľ-Á.ngol Két Tanítási Nyelvíi Áltatĺíuos Iskola a 2008/09. tanévtől a

megszíinő Jókai Mór Altalanos Iskola, és az itt régóta mfüödő Somogyi Béla Utcď Altalanos

Iskola összevonásából jött létre. A legĺégebbi jogelőd iskola az i886łan létesült Polgĺári

Leánýsko1a.

A Molnáľ Feľenc általános ískola 8 évfolyamos általános iskola, amely megőrizte az elődcĺk

hagyomrínyait, éľtékeit. Bevezetésrę keľült a ma1yaÍ-aflgol két tanítĺĺsi nyeivÓ oktatás,

felmenó ľendszerben. Legfontosabb feladata a tanulók közęisko1ąi 1ą1ll|miínyolľa vató

felkésátése, korszeľíí ismeretek közvetítése, a tanulók szanélýségénet képességeinek,

keszségeinek fejlesztése. T\rdato.san vállďja az integľált nevelés-okt atźrst az egyéni fejlesztésľe

szoľulókkal és a kiemelkedően tehetséges gyerekelJ<el.

A tantestĺilet ĺíltal etťogadott Pedagógiai Pľogramnak megfelelően kiemelt fontosságú:

- erkölcsí nevelés,
. integráIt nevelés és oktatas (PR)'
. a kiemelkedően tebotséges tanulók tehetségének kibontakozüatĺása, é:s az eryéni

fejlesztésre szoruló gyeĺrnekek felzźľ;kóztatźsa,
- kompetencia alapú fejlesztés,

- egészséges életmóđľa nevelés,
. ktĺrnyezeti nevelés,
- múvészeti nevelés,
. testí nevelés,
. természettuđományik{lzés,
- anyanyelvikommunikáció
- idegeĺrnyelviképzés,
- ĺnformatika oktatás.

3.2. Az iskola kć\rnyezete, tanulőÍ iisszetétel
Az iskolának az adott.kömyvzetben, az adott szocializáltságu tanulók figyelembe vételével, a

megfelelő erőforrłísokat felkutatva kell kitiĺzni a célokat. A célokhoz pedig megfelelő

progľa:nokat, dokumentációkat kell készíteni, miiködtetní.

Józsefuáľos Budapest szívében helyezkedik el ahol a központi fękvés előnyei és hátľanyai

egyałźnt megielennek.



A keľületęt a vĺárosfejlesztési tervben 1ĺ negyedre osztották, azza| a céLIa|, hogy az egyes

részeket egyedi pľoblémáik, helyzettik ďapj:ĺn fejlesszét a negyedek ettéľő poativ arculatát

tovább eľősítsék. A Molnaĺ Feĺenc iskola a belső Józsefrĺírosban, a Pďota negyedben

helyezkedik ei.

A Palota negyed a Múzerľn könlt-Rákóczi út-József körut-Ultői út áltď hataľolt teľiilet. A
keľülęt legfejlettebb, es legegységesebb tęrtilete. ÉpíiletáIlomźnya a kertĺletben a legjobbak

kózé tntozil<' jó és közepes állapotú palotiík, 4-6 eľĺelętęs bérhazak találhatók a területen,

szép belső udvaľokkal. Nagy szłímban tďálhatók magas presztízsÍĺ' országos jelentőségiÍ'

íntézményet közttik egyetemek ELTE, Seĺtmelweis Egyeteĺĺr, Nemzeti Közszolgálati

Egyetem.

A negyedet kiemelt fontossĘú utak hatáľoljĺák, melyek belvaĺosi fekvéstiknek kĺjszönľretően

segítik u i"]ďt' vendéglátó és szolgĺĺltató fi'mkciók kialakulását A kerĹilefue jellemaĺ

pľoblémák kevésbé jellemzőek, a Pďota negyed mutatói általában kedvezőbbek a kertileti

aÍ|agnaJ,. A felsőfohi végzettségiĺek aĺiínya 29,7o/o (keľÍilet 1g2w, a lakasállomanynak

,,csak" a L3%o-ane,m komfortos. l'

A Palota neryedben egyetlen iskola van: a Molnĺĺľ Feľęnc Magyaľ-Angol Két Tanítasi Nyelvíi

Általáĺros Iskola

A Pďota negyed jellemzőiből következően iľigyelhetnénk ęzt az iskolát, de a látszat csal.

Ugyanis azt mondhatjuk' hogy a Palota negyed jellemzői nem egyezrek az iskoláevď!

Ennek oką hogy astatisztikźkszerint a köľzetes gyerekek kb. 70 százalékanem ezt az iskolát

váiasĄa, hanem keľtileten kívtilit (a közelben lévó V. keriileti iskolrákat elsősoľban), illetve

magas ęa.80%) a köľzeten kíviili gyermekek aÉnya, főleg a kertiletęn belÍilľől. Köszönhető

ez azintéményjó híľnevénet a nyelvtanítás eredményességénet két tanítasí nyelvíĺ osztály

elindít"ísának' az ECDL vizsga lehetőségének.

Jelentős a ľoma tanulók szźlma (kb. 40%)' közöttiik is számottevő a zenészek aúnya.

száÍÍIukľa egyre fontosabb a nyelvtanulás, hiszen a sziilők is gyalĺan jámak külfijldre,

ryermekeiknek is hasonló karri€rt szęretnének.

' Folrá": Budapest-Józsefuáĺos Integĺrílt Városfejlesaési Stratégia 2. kôtet Rév8 Zrt. 2008.



Az ískola létszámának alakulása:
2009-2010. tanév 2010.2011. tanév 20ll-f072.tanév 2012-2aB. |.anév

514 fő 485 fő 467 ťo 479 TO

Az adatokból megállapítható, hogy az iskola Iétszźrĺa 500 fő körüli. Tekintettel arľa, hogy a

keľĹilet tąnköteles koľli gyeľmekeinek szőrna csöktrien, egyéľtelmíĺen az eľedményes

pedagógiai nevelőmunka sikeręként értékelhetjtik a tanulólétszráľn kiegyensúlyozottságát.

Napközis, tanulószobás tanulók számának ďakulása:

20o9.fo|0'tanév 2;0rc-201l. tanév 2a17-2012.tanéłv 20t2-20|3.taĺév
230fr 306 fő 318 ffi 336fő

A délutłánt az iskolában töltő tanulók szĺma évről évre ö'ľvendetesen nĺjvększik' A solĺszíntĺ

pľogramok (pl. i.smerĺĺ meg Józsefuárost projeł:t, pénteki csoportközi foglalkozĺĺsok), a tanári

segítségnýjtás ahőnl felađatok elkészítesénél vonzó hatázuak.

Statisztikai adatok (2012. október 1.)

Tanu1ólétszám. 479 ťó

SNI:2l fő,azaz4o/o

Tanulasi, magatartasi, beilleszkcđési ĺclr,jzsćggcl kĺizdő: ?2 ťó, azaz |5o/o

HH:262 fö, azaz 54Vo

HHH: 109 fiÓ, azaz23Vo

Y eszé|y eztetett gyermek ek száma: 3 42 fő, azaz 7 l To

Napközis, tanuló szobás gyeľmekek száma: 33 6 fő, azaz 7 Oo/o

Az adatakból látszik, hogy iskolánkban magas a H}I/FIIIH tanulók 57ńma, az egészĺapot az

iskolában töltőké peđie meghaladja a kerĺileti átlagot. Ez lehetőséget nyujt a fetzźrkőnatő,

telretség kibontakoztatĺj pędagógiai munkáľa. Az ďsóbb évfolyamokon igény mutatkozik az

egész napos foglalkoztatásľa.



AveszéÍyeztetett gyenĺrekek száma sajnos évről.évre nł5, a gyetmekek jelentős része csonką

ílletve zavaľos családi hátténel rendelkezik. A sätlők sok esetben az iskolával szemben

támasztanak tulzott elváľást, ők máĺ nem tuđjak kezelni a kialakult helyzetet. Sok gyeľek

életének egyetlen biztos pontja az iskola' Emiatt & gycnnckvédelmi felelős,

iskolapszichológus feladata egyre fontosabb, híszen sikeres iskolát csak akkor tudunk

műkĺidtefui, hapontos képĺĺnk van tanulóink csalĺĺdi hátteľéľől, és ezt figyelernbe tudjuk venni

a pedagógiai dokumenfumok kidolgozasĺánĺĺl.

3.3. SzeméIyi feltéte|ek
Az ntémlénfuęn az 57 álláshelyen 59 pedagógus, es 26 pedagógiai muÍ'kát segítö, itlewe
technikai dolgozó |átjae| a feladatokat.

A jó iskolą jó sánvonďri oktatás elsőđleges feltétele akepłzett,jó pedagógus' Iskolłínkban a
pedagógusok végzettsége a jogszabáiyoknak megfelelő, ĺendelkezésre :ill a két tanítĺási nyelviĺ
oktatáshoz szĹikséges anyanyelvi lektor, valamint a megfelelő számú angol tanító és tanár.

A.tantestület átlagéletkora 49 év. Tapasztalt tobbnyire kreatív, lenđüIetes kollégrák.

A tantesľĹilet összetétele stabil, a fluktuáció minim.ĺtis méľtékri. Enrrek eĺedménye, hogy a
kollégĺík összeszokott, egységes értékrendet képviselő közösséget alkotnak.

A nevelő.otÍató munkát segítik:

könyWĺáros taÍIá!Í,

- szabadidő szeľvező,
- fejlesztőpeđagógus (3 fö)'
- gyennękvédelmifelelös,

(egy .áll{áshelyen, ľészmunkđdőben hrĺľom kolléga látja et a feladatot),
- gyógytestnevelő,

- ataző ryórypďagógus,
- pedagógiai asszisztens (2 fii)
- véđőnő,
- iskolapsáchológus.

Az ntÚményben 9 munkaktizösség műkodik:

1-2 évfolyam'
- 34. évfolyam,
- napközi'
- osztłályfőnöki,

- humán,

- reál,



. id'egeĺr nyelvi,
- miívészeti,
- tęsfirevelés.

Á muukaköziĺsség vezetők nagy szakmď tapasztalattal ľendelkęzĺj' ęlismeľt, elt.ogaĺIoft
szakemberek. 4 kolléga kertileti szalĺĺnđ munkakiizĺjsség vezetői feladatokat is ellát
(osztályfőnöki, természethrdomĺányi, nyelvi, informatikai).

A tanarok végzettsége:

- ffiiskola:53 fő
- egyetem: 6 ťo

A feĺrtiek alapján megál|apíthaÍő,hogy a szükséges szeĺĺrélyi feltételek rendelkęzésľe állnak.

3.4. Tárgyi feĺtéteĺek
Az iskola 2 épiilete elt&ő adottsa€li, 1882.ben, illetve 1957-ben éptiltek. A tető a
közelmultban mindkét épületben felujításĺa kerĺilt, a ĺý|źszáxők állapota viszont egyre
romlik, javításuk ĺehéz, illetve költséges' ezéľt megértek a cseréľe. Ennek anyagt vowata
viszont olyan tetemes, hogy páiyázatok segítségével, illetve csak szakaszosan képzelhető el.
'Aztú ętilet udvariĺn kertilt kiďakításra a spoľtudvar.

Az oktatás helýségei:

- 23 tanteľem,5 csopoľtszobą
- 1,4 szaktanterem.

- könyrtĄ
2tomateľem,

- 1 toľnaszobą
- sportudvar.

A ľendelkezésre rá11ó teľmekben az oktatás, csopoľtbontás megoldható. A tantermek állapota
átlagos, tĺibbségĺik festésre szorul, amit a diákok, koltégak dekorációval, növényekkel
próbálnak baľátságossävaúzso|ni. A britoruat páĺllyáz;atokból folyamatosan megújítłásľa kertilt,
barátságos, csoporhnunkához kömyen átalakítható.

A kŕinyvtaľ helye meglehetősen szííĘ a bútorok elavultak, csak nehezen lehet megtartani a
kiinyvtrári ónákat.

Vďamennyi tęľemben biztosított az internethasználat WIFI héiőzat segítségével. A
szaktantermekben rogzített projektor ta7źúhatő, így laptopok segítségével az Ľ<T eszközök
minden órłán használhatók. A laptopok folyamatosan karbantaľtásľą kigebb ĺésztik cseľére
szonrl. 2 tereľnben inteľaktív tábla is segíti a munkát' Az infonnatika oktatźshozkét teľemben
30 gep ál1 ľendelkezésre. A gépek fele mar cserére szoľuló.
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A mindennapos testnevelés a rendelkezésrę álló tornaszobą a tomateľmek, és a spoľtudvar
segítségével jelenleg megoldható. A napkŕizisek szabadidős tevékenységét a játszóuđvar
segíti, melynek át|Iapota kľitikus. A pá|ytnaton nyert fa mäszőka ugyan szabványos, ám az
uđvart boľító hetonhlrkolat töľeđezętt, balesetveszélyes. A felĘítĺísára a tęrvęk ľęndęlkezégrc
állnak, az anyaý Íbľrások viszont nęm.

3.5. Az intézmény pedagőgiai tevékenységei

3.5.í. Tehetséggondozás
A pedagógusok igyekezľrek megtalálni ki miben tehetséges, és ezt erósíüri,

sikeľétményhez juttatní a gyermeket. A spoľtban tehetséges gyerekeket egyesületekbe

hőđnyíEak, Az ntéményben sokféle szakkör mfü<idik: mese' kézrnĺĺves, angol, nénret,

mateĺľlatiką ké'mią rajz, elsősegélynýjt.ás, modern tanć, népdal, nepí zerrc, ĺĘftänc
drámajáték, infoĺrratiką furulya, sąkk.

Az elmúlt tanévekben fővĺíľosi szinten is kiernelkedó eredményeket értek ę| tanulóĺnk a
leghilönfélébb teľületeken. Néhá.ny köziiltĺk informatika fővárosi 2. helyezés, asztalitenisz

fővaľosi 3., 5. heLyezés, úszá5 Íővárosi 4. helyezés, Zrinyi matematika veIseny terĹileti 8.

helyezés, katasztľófavédelem budapesti 2.helyezés,elsősegélynyújtfu oľszígos 8' helyezés.

A.Molnár Ferenc ískola speciďitása az angol nyelv, és az informatika magas szinten t<irténő

oktatása. Ezt biz'oĺyítją hogy évről éwe sok tanulónk tesz ECDL Staľt, illetve jrmioľ

nyelwizsgát. Az elmrilt tanóvben angol nyelvbőI Junĺor nyelwizsgát tett 28 tanuló, oľigo
nyelwizsgát 3 tanuló, valamint Z4tarľl/rő szereztemegazEcDL staľt bizonltváný.

A versenyeľedmények alapján az iskola a kerĹilet ęgyik legsikeresebb intézménye.

3,5.2. A kompetencia mérés eľedményei
A kompetencia nrérések eľedményeit áttekintve megáIlapítbató, hogy mateĺnatikáb ő| a 6,

évfolyam évek óta jól teljesí! a 8. évfotyam eredménye peđig javul. A szövegéľtés

tekintetében 2011.ben a 6. évfolyam viszonylag gyengén tďjesített, a 8. évfolyam megfelelt

az elvaľasoknak.

Biztatő viszon! hagy a telephely 2011.es eredménye a tanulók koľábbi eredményének

tükrében szigifikánsan rnagasabb a vĺárhatónál.



Bar az összkép megfelelő, mégis figyelmeztető, hogy a kiemelkedő teljesíirnényt nýjtó
tanulók mellett magas a szźlma a szovegéĺtésből az ďapszintet nem' vagy csak éppen teljesítő

tanulóknak. Ezen a téren a tantestiilet áltai megkezdett fejlesztést következetesen folytatni

kell!

3.5.3. Belskolázási mutatók

24fl-nvn összesen

Gimnázium 23

Szakközépiskola ?s

Szakiskola t5

Nem vették fel

Osszesen

(Megegyezik a 8.o. tanulói létszámmal)

61

61

Megállapítható, hogy a jól átgondolt felkészítő munkának kĺiszönhetően minden tanuló

megtalálta a képességeinet éľdeklődésének megfelelő intézményt. Különösen sikeľesnek

mondható, hogy évek őta a tanulók 75-80%-a érettségit adó iskolatípusban folytatja

tanulmĺányait, a visszajelzések szerint eređményesen.

Az elvándorlás nem jellemzö aó és 8 osztályos gimn{ázfumbą ugyanal*oľ több tanu|ĺí keľiil a

8. élłťolyam e|végzéseutĺín magas sánvonalú k<izépiskolába.

3.5.4. tPR
Intézményiinkbęn 2008-ban került bevEzetésre az lĺtegrźit pedagóglai rendszer. A kollégak

egyľe rutinosabban kezelik a lehetőséget, megkĺilö,nböztetett figyefunet kapnak a programban
részvevők tanulók. A legnehezebb feladat a kollégak tészéte a szĹilők egyĹittmúkĺidését
megnyenri.
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3. 5.5. Közösségép ítő, közössé gfej lesztő prog ramja i n k
célunŁ hogy az ide jaľó tanulók biiszkék legyenek rĄ hogy ők ,,Molnĺłľosok''. Szívesen
viselik az iskola pólóját, mely a legktilönfétébb rendezvényeken kifejeá összetartĺĺsunkat.
Hagyomĺá'nyos rendezvényeink, melyek az összetaľtozast ęľősítik: dekoĺációs verseny, suli-
hulí, Halloween paľti, Luca napi vasar' fI és Einsteín nap' Molnár Ferenc napok, egészsógnap.

3,6. Taniigy ÍgazgatásÍ feladatok
A tantigy igazgatÁsi jogszabályok betaľtása je||emz.i az iskolát. Az elmúlt évek eľďméĺryei
közé sorolható az admintsztatív feladatok pontosabb, precizebb elvégzese. Intézményunkben
Iezajlott küIső ellenőruések minđ ezt tźnnasztottźl<a7á.

3,7. Az intézmény gazďálkodása és pénziigyi helyzete
Iskolrĺnk . alapító okiľat szerint - jelenleg öĺľĺIlóan miĺkĆidő' részben önállóan gazdalkodó

norrnatív finulszirozási' önkonnĺányzatí intéznény. Fenntaľtrísí és működési költségeit a

napĺĺri éwe elkészített és fenntaľtó által ióváhagyott költségvetés lĺányozza ętő. A kŕizponti

támogatás mellett tęľem beľbeadással, páiyázatokkal, alapítvánnyal igyelszik az isko|a az

ffiy agl lehetőségein j avítani.

A pedagógusok illefuénye 2008 ótaváitozatlan, ez jelentősen nehezíti a minöségi munkaeľő

pedaeó gus páIyáĺr tartásít.

3.8. A SomvÍrág Alapítvány míÍRödése

Az alapitványt Győrfr Istvłírľré, volt igazgató-helyettes hozta létre 2006-ban. Jelenleg Varga

Sándoľ iskolánk volt igazgatőja gondona.

Az alapítválĺy céI1a elsősoľban a tehetséggondozás, a tanulók idegen nyelv és

szłĺmítastechníka oktatásának támogatása (vizsgadíjak őltvźi|alásźxa|), valamint az erdei

iskolákban, tanulmáný-, művészeti-és sportversenyeken reszt vevő gyerekek kiiltségeinek

csölĺkeĺrtése. Az alapiwarly 3 éve fudja fogadni a felajánlásokat. Fontos, hogy létezéséről

mindenki tudjon' tevékenységéről széleskĺi ru tájékoztatást kell adni.
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3.9. Az intézmény vezetési struktúraja

A kialakult, elfogadott, jól működő rend szęrint a feladat és hataskörök egyéľtelÍniĺek, az

intézmény összes đolgozója szźľľn{ra ismertek. Ez biztonságot nyújt a munkavállalłinak,

egyéľtelmil hogy kihez tzttozik,kítĺíl kérhet segítséget.

Az igazgatő munkáját 2 helyettes, valamint az igazgatői tanács (kibővített vezetőség), és a

gazdaságí ugyntéző segíti. Az iskola vezetősége az éves mrmkateľvben meghaüáĺoz.ottak

szeľint ręndszeresen megbeszéléseket tart.

3.1 0. Az Íntézmény kapcsolatrendszerei

3.1 0.í.lntézményen be]ü|

Az egyĹitünfüČiđés részben az SfuISZ-beĺr megbatźrozott móđor5 ľészben pedig a napi

ńtmusnak megfelelő módon töľténik. Az érdekegyeztető szeľvezetelłkel (PSZ, KAT) az

együttĺntĺköđés zĺikkenőmentes. A demoknícia biztosításźhoz hozzőfiánil még a DoK" a

szĺilőí munkaközösség és az ískolaszék.

3.1 0.2. lntézményen kívĹi!

htézményünk aazaláhbíszervezetekkel alakított ki reĺrdszeres nunkakapcsolatot:

Józsefuáľosi Eg5łséges Pedagogiai Szakszolgálat és Szalanai Szolgáltató Intézmény (JEPSZD,

Józsefuĺáľosi Családsegítő és Gyeĺľrekjótéti Kö4pont, Gyermekek Átmeneti oĺhona.

Józsefuáľosi óvodłát utazó gyóg5pedagógusok, Somviľág Alapítvĺíuy, Józsefuáľosí Diá{rspoľt

Egyesiilet Józsefuáľosi óvodak, különösen a MESEPAĹOTA Napközi otthonos ovodą

Józsefuáľosi Egységes Gyóg5pedagć'gai Módszertani. Kö4pont és Altatanos Iskolą

Józsefyaľosi onkoľmán5zat Kisebbségi és Emberjogi Bízottság, Józse&áľosi Roma SzolgĺílĄ

Roma Kisebbségi Önkormanyzat, Cívilek a Palota negyedéľt Egyesület, Józsefuáľosi

örkormáĺyzat Polgáĺľresteri Hivatal Humánszolgáltatĺísi Ügyosťttiy,Iskolaszék (dľ. Kocsis

Nlálté, Bíľó Balazs, Tanomé Horváth Marta)
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4. 
^keľiilet 

jellegéhez igazodĺó pedagógĺaĺ koncepcĺĺĺ és az
intézmény m enedzs eléséľe iľá nyuló v ezetői elképzelés eĺm

4.t, A keriilet jellegéhez igazodö vezetési koncepcióm

A tĺĺrsadďmi vłáltozások utáĺr eg5łľe fontosabb |ett aziskola szociológiai hátterének a pontos,

folyamatos felmérése, figyelembe vétele, mĺ,ťt ęz,.az eredményes munka egyik fö feltétele lett.

Apedagőýaí progľam megďkotásakoľ, valamint a mindennapokban összhangba kellhozní a
követelményeket és lehetőségeket. Az ntézmény kömyezeténet tanulói összetételének

elemzeséből már egyé*elmii, hogy tanuIóink nagyon ktĺlönbiĺző hátténel ľend'elkeznek, a
szÉlői elvátasok helyenként hiányoznalc' helyenként tű|zőakv a neveltségí szintek eltérőek.

Nélrol még mesekön}Ąŕ sem taláIható odahaząmígmások kis tudósként kęľĺilnek az iskolába.

A kerület vezetőinek színdéką ĺl"ly *oĺot Józsefyárosnat ĺj:iąĺrt egyďemvárosnak kell
leĺrnie, magátva|kell hoznia az általlĺnos iskoláinak is a minőségi fejlőđését, hiszen a kerĺileti
teh9tséges gyerekek számőEaóľirási motiváció és lehetőseg helyben folytatni tanulmanyaikat.

Ezt; valamint a helyzetelemezésbeĺr fe|vázolt eredmeĺryeke! sikereket, kudaľcoka!
figyeleĺnbe véve az alábbĹ Đ keľÍilet jellegéhez igazodő pedagógÍaÍ koncepcĺót

fogalmazom meg:

Az iskolai éAďközéĺppontjaban a tanulók állnak.

A legiobb pedagógiai móđszęľnek a sze.mélyes példamutatĺíst taľtom, a nevelés, okÍatás

minden ľészľvevőj e tekintetéb en.

Szeretnék egy önfejlesz{o, a meglévő, bevált hagyomĺínyaiľa stabilan támaszkodó, nevelési-

oktatási miĺhelyként mfüödő intéményt sikeresen vezetni. Célavolyan szemlélet közösség

kialakítása, amely avźitoző pedagogiai kihívásokra vźiasztkęest ađn! amety a módszertaní

változasok elsajátítasarą bee,pítésérą továbbgondollfura kreatívan képes.

A peđagógiai folyamatokat, azok megvalósulĺását szükségesnek tartom me$atfuozott
ütemterv a|apjźn figyelemmel kísémi, elemezrri. A tapasztďatok összegzését követően, de

akát a folyamat közben is módosításokat, korrekciókat kellvégezni, amennyiben sztikséges.
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A kenilet iskolái az ę]mult években kialakítottak saját egyéni arculahrkat. Ez a Molnár Ferenc

iskola esetében a magyaľ-angol két tanítási nyelvĺĺ képzés felmenő ľendszerű bevezetését

jelentette. (^201.2.2013.as tanévben máľ 5 évfolyamon van két taĺítási nyelvű osztáty')

Eruek tovább folytatasát fontosnak tart'om, hiszen óľiási lehetőség a kertĺlet gyemrekei

sz,ámára.anyanyelvi tanártól tanulni, piacképes tudrással elballagni az általános iskolaból.

Az iskola pedagógiai progľamjanak megvalósítĺása soľán nem szorulhatnak hátteľbe a nevelésí

feladatot hiszen a tapasztaIatok alapjĺín a családokban naponta csak néhĺány perc idő jut a

beszélgetésre, játékra egyźltaláĺ nem. Pozitív önkép, önismeľet kialakítása egyiáltďan nem

jellemző. Ezéĺt nagyoĺ fontos, hogy a gyenľlekek a délutlánt is az iskolĺíban töltsét amikor

lehetőségĹik van elmélyii|t jźtékła, kapcsolatok kialakítrĺsáĺą kötetlen beszélgetéselcre a világ

szĺrrrukľa foĺtus dolgairól. Így ľeméthető, hogy mentálisan kiegyensúlyozottabb, az életben

könnyebben boldoegló gyerekek kerĺilnek ki az iĺkolából.

Az iskolánkba j'íľó tanulók kiilt'nbözösége alkalmat ad' az integrárcĺ.ćra', amely ma ęgyľe

fontosabb, siiľgetőbb feladat, hiszen véleményem szerint is az egyetlen jĺáľható ŕĺja az

eselyegyenlőségnek. Teľmészetesen azonnal megjelenik a differencíiílás is, mint anrrak a

lehetősége, hogy az egyén kibontakoztathassa kepességeít. Minden tanulónálkí kell alakítani

saját tempójában, egyénľe szabottan olyan alapvętő kulcskompetenciĺĺkat, amelyelrľe ďapozva

lehetővé váilk az egész életen őt. tartó tanulás.

A hagyomĺányos frontális tanítási móđszeľek melÍett a korszeľű, kooperatív oktatĺłsszervezesi

módszeľeket plojektpedagógiát támogatom. Az ismeľetek átađásá! megszeĺzését,

kompetenciak kialakíkását az iskolában ľe,ndelkezésre ál1ó IKT eszközök bevonásával

szükséges megvďósífani, amelyeknek haszniílata minden kollégától elváľás.

Mindezek eredményeképp en az intéznény célkitíĺzésę: a jövőben is korszerű, sikeľes, a

Józsefuáľos meghatěroző íntézrnényeként műk<jdni
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4.2. Az intézmény menedzselésére irányuló vezetői elképzeléseim

4.2.1 . Tanügy-igazgatás i feladatok

^ 
2072-2013-as tanévtől kezdődően a közoktatĺási intémények életében, műköđésében

alapvető változások töľténtelĹ töľténnek. A nęmzeti köznevelésröl szóló 20ll. évi ĆxC.
törvény, a NAT meghatÄtozza' aá a koľszeľiÍ tudás-, nemzeti és egyetemes mííveltségi

minimumot, amely minden magyar gyeľrrek sziámára kötelező.

A'páLyäzat me.gínĺsával egyidŕĺben megielenÍek a keľettanteľvek, molyek lehetőségct adnak az

egyéni arculat kialakításĺára is. Ennek alapjan elkésátjfü a helý tanterviinket: a tananyag 10

százal.ékárőI szabadon ľendelkezhet az iskola. A helý tantervek kidolgozása átgondohą

távlatokban gondolkodó pedagogiai tetlĺezést igényel.

A dokiĺnęntumok tanulĺnányozását, feldolgozősátt a munkaközösségek éves munkatervfüben

meghatĺírozott módon megkezdték;

A megieleirt jogszabályok a|apjĺán 2012' ĺlęcęmber 31-ig át kell tekinteĺri é:s áta|akitau az

ískola Pedagógiai pľograĺnját, snvIsz-ét, és Háeireĺrdjét. Szętembeĺten létehoztrrk a

munka. elvégzését koordináló teameket amelyek tervszeľĺien, folyamatosan végzilr'

munkájukat. A đokumentumok megvítatasą elfogadása vezetéseÍnmel a tantestĹileti

értekezleteken tiirtärik, az éves munkatęĺrr áltat meghat fuoz'oltüte,m'bęn.

4.2.Í.l. Szeľyezeti és vezetésĺ struktrúľa

Az lntézĺnényben kíalakult vezetési modell (I. sz. melléHeQ pontosan tisztźw.a a feladat és

hatá,sk<jröket. Ennek áLtalakitása akkor válik lehetségessĄ amikor a 20|3. janufu elsején

bekövetkęző tbnntaľtóváltríst ktivetően tisztazódnak a feladatkĺiľök.

Tovabbra is megtartanám a hatékony, és đęĺnokľatikus kommunikációs forumokat:

- avezetőség hetente taĺt megbeszélést

- a kibővítętt vezetőség (melynek tagiđr munkaktizdsség vezetök, gyermekvédelmi

felelős, DoK képvíselő,) havonta,

. a nevelőtestület áÄtalílban 2 havonta (sztikség szeľint gyakrabbaĄ tart

munkaértekezletet.

Az iskolaszék, szťilői szstlłeret, díakot KAT és a PSZ képviselőivel igyekszem jó

munkakapcsolatot kialakítani: ľájuk, mint a munkłím segítőiľe tekintek Véleményiĺket

fi.ryeleĺnbe veszem a munkaterv kialakítasakoľ és a pedagógusok munkájanak értékelésekor.
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Egyľe nagyobb jelentőséggel bír a kapcsolatľęndszer bóvítése. A maľ kialakutt' mrÍködó

kapcsolatok fenntartĺísa męllett keľesni kęll további lehetőségeket ís.

A szervezeti kulfuľa további eľősítését csapatépítő közös tevékenységek keretében képzelem

el. Eľre alkďmas lehetőség a kĺilső helyszínen taľtott novelési éľtelcezlet, valamint több otyan

pľogÍam' amikor lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésekľe, egyĹittes tevékenységre, pl. iskolai

karács ony, tanévzárő ös szej övetel.

A fíJll. évi CXC. t<irvény f. sz. mellékletében hatfuozra meg a pędagigiď mrmkát segítö

mun]<aköľöket. Ennek megfelelően iskolánkban további 2 pedagogiai asszisztens

foglalkoztatĺásőtta (esz lehetöség, mellyel éIni kívránok. A szabadidő szervez(3 munkájáľa a
továbbiakban is számítok' feladatköľe kialakult

Jelen pillanatban nem tudható, hogy a fenntartó bizüosítja.e majd a gyerľrekvédelmi és a

fejlesztő peđagógiđ rłllríshelyeket. Véleményem szerint mindkettő kĺĺlönösen fontos a VIII.

kerületben" iskolĺínkb an

.A hęillęszkeclési' tanulasi, magatarkísi nehézségelł&el @TM) ktiudő, és sajĺĺtos nevclési

tgényii (sM) tanulók magas s'áma sziikségessé teszi a Nevelési Tanácsadó, illetve a
Szakéľtői Bizottság ĺłItal meghatáľozott fejlesztesek megvalósíĹását. A jelenleg kialakított

reĺrdszeľ a fejlesztl5 pedagógusot és az utazń gyógypedagógusok bevonłásával eľedményes,

továbbtblyatasa índokolt.

A gyennekvédeüni mrmkakört 1 álláshelyen 3 pedagógus ttilti be. munkájuk évľől.évre egyľe

több, tanulóink kétharmađarcĺdezet|en családban él, előforđul, hogy egyik szülő, nevelőszĹilő

böĺö,nben van' a csďád által képviselt éľtékľend teljesen ę|téró az iskola ĺł]tď közvetített

éľtékrendhez viszoĺýtva. A gyermekek a súlyos élethelpetek miatt ryakan agresszívat

csavaľognĄ kétes taľsaságok felé sodródnak, vagy ,,Gsalť' passzívak, csöndben

meghúzódnak. (,,Minek tanulja]Ĺ esélytelen vagyok az életben.,) Allhoz, hogy segíteĺri

Iehessen rajtuŁ a gyermekvédelmi munka további eľősítésere van szükség két álláshely is

índokolt lenne, valamint szociális munki{s foglakoztatása.
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Kapcsolattaľtás, kommunikáciró

Az igazgatőnak kulcsszerepo van abban, hogy megteľemtse az iskolában az emberi

kapcsolatok légkiirét valamint kiépítse a megfelelő kapcsolatokat a helyi tarsadalomma|. Az
intézményvezető napi munkájának nagy Észs kommunikáció a kĺilcĺnboző partnere'kkel. Az
igazgatőĺak a pedagógiai kérdésekben jáľtas és nem jártas parfrreľek szźmára is hatékonyan

kell kĺizvetíteĺrie az áItalános pedagogiai célkitiĺzésekęt.

Az egýk iegfontosabb feladatom a belső kommunikációs rendszer megvďósítrása és

hasznosítása. A pedagógiai-szakmai kommunikáció átfogia az iskola életének minden

szegletét. Az igazgatőnak kĺizvetlęn vagy kĺizvetett kapcsolatban kell áltnia az intezmény

szęrvezętének mínđen egyes képviselőjéve|, e.zéĺt célszeľĺĺ elegendő időt szobáján kívĺit
töltenie.

Megállapítható, hogy csak a*&or érhefiik el kozös céljainkat ha a vęzętési elképzelések

taláIkoznak a munkoĺĺľsak egyctóľtćsévc|, támogatásával. Ennck éľdckébil eleľgedlretctlcĺr a

folyamatos, személyes kapcsolattaľtás, hiszen a közvetlen infoľmíciókkal lehet csak megfe|elő és

vállalható đöntéseket hozni.

Az iskola vezetési mođellje alkalmas az infonľlációs csatomĺík mi1ködtetéséĺe' ĺím űgy étzem,

hogy az információ áraĺnlása néha mégis akadoziŁ néha csak egyiranyu, (hiányoznak a

visszajelzések) ezért javítasára kiemelt figyelmet foľdítanék.

Pedagógusok továbbképzése, menedzselése

A nemzeti közrevelésrőI szőÍő 201l. évi CxC. törvény 62.s Q) bekezdésébęn továbbľa is

alkalĺnązási tbltétęlként írja elő a pedagógusok hétévęnkénti továbbke,pzését,

A továbbképzések teljesítési kötelezettsége 55 éves korľa emelkedett. A peđagógus éLetpőiya

modell a minősítési eljáľásnál f,rgyelembe veszi a korszenĺ pedagógiđ, módszeľtani ismeretek

meglétét es használatőt. Aképzések finansározása a szfüiilő foľľások miatt egyre nehezebb,

ezért pá|yánati forrásokat sztikséges igénybe venni.

A továbbkęze,shez kapcsolódó 5 éves továbbképzési terv, valamint annak lebontásą az éves

beiskolazási teĺv elkészítésénél azalthbi szempontokatjavaslom figyelembe venni:

- a t<irvény őita| meghatźrozott tantłírgyi ľęnđszer teljesítéséhez megfelelő számli és

képzettségii kolléga ĺálljon renđelkezésrę (különös figyelemmel a mindennapos

testnevelésľe és azcrkölcstanra) bęlső fonĺĺsból;
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- a korszerÍi módszerek haszná|atéÉ elősegítendo a tantźrgyi, szakmóđszeľtani,

tanulás módszeľtani továbbképzések előnyben ľészesítését;

- önismereti és személyiségfejlesztő képzések akiégés megelőzése érdekében.

A taniíľok tészéto| felmeľiilt (ogos) ígény az elsősegélynyujtó ismeretek ďkalmazas szintű

elsajrĹtítĺĺsríra. Ez önerőből]saját képzctt kollćga bcvonásával megoldható.

Javaslom, hogy a továbbkęzéseken megsz,erzett ismęreteket a kollégak bemutató órán,

munkakiiziisségi érľekez-le;ten, vagy uevelőtestĹileti értekezleten ismeľtessék, ezá7tal más

kolléga éľc|ęklőĺĺésś.t is fęlk-ęltvę a továbbképzésre.

A megfelelöen képzett kollégák esetében támogaÍom a keľĹilęti munkakĺizosség vezetővé,

valaurint szaktarlácsadĺivrí, szrĺkéľtővé válást. @z utóbbi tevékenységet összehangolva

iskolánk éľdekeivel.)

Ú1 toĺegłĺt fęlvéteténél előnyben kell ľészesíten:' azt a jelentkezőt, aki rendeĺkezik angol

kozépfokti nyelwizsga bizonyítvłĺnnyal (és annak megfelelő szintű valós nyelvtudłíssal).

A pedagógusok münkáiának értékelése

A pcdagógusok ígenylik munkájukľól a visszajelzest. Az węs ruuIúĺ'atcĺv mepfoatÁrozza a

ver'etoi (igazgatő, igazgató-helyettes, munkakĺizösség.vezetö) óralátogatások gyakoriságá| az

éľtékelés szempontjait. Az ilj Köznevelesi Töľvény hatályba lepésével ez a teralď, váltont
20l3..szeptember 1. utan a pedagógusok ellenőľzése központilag, egységes szempontok

ďapjĺín ti'ľténik. Az adđig ľendelkęzésre álló időben az lĺtézményi belsö ellenőrzésnek,

éľtékelésnek is változnia kell, a kollégrákat nęm erheti váratlanul az ttj szenpontrendszer.

Ebben az esetben teľmészętęssé válik, a tapasztz|atok alapján az esetlegeseÍI gyengę pontok

megerősíthetők, így a pedagógusok kĺilső ellenőĺzésének eredménye sęm lehet kedvezőtlęn..

A motiváciő az igényes munkavégzésľe a belső igény meglétén tul igényli a kiilső

megeľősítést is, mely lehetőséggela töľvényi lehetőségeket figyelembe vévę élni kívánok. A

közösség ĺáItal elfogadott szempontrendszeĺł, frgye|embe vévą az érdelłí<épviseIeti szervek

véleményét kikérve adható:

- keresetkiegészítésmínőségimunkáéľt,

- kereset kiegészítés többletmunkáért)

- amennyiben a fenrtaľtó lehetőséget ad ĺĄ jutalom kiemelkedő munkavégzésért

. kötęlező és adható pótlékok biztosítasą

- Molnĺír Plakett odaítélése tanér szőľľrźra ew kolléga szálmára évente a pedagógus

és diĺák kĺizösség véleménye alapjáľt'

. felsőbb kitĺintetés kezdeményezése.
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Az éltékelések soľán mindenképpen a minőségi munkavégzés a hangsrilyos

Külön kiemelném az osztźiyfőnöki munlcát, ameiynek során szeľintem a legÍöbb lehetőség

kínĺáJkozik a nevelésre, és emiatt az egýklegfontosabb területe a pedagógiai munkáĺrak. Ezéľt

fontos azosztályf([nök kivďasztasa' és kellö elismerése is'

4, 2. 3.Á nevető-oktató munka' szakmai pedagógiai tevékenység

osztálysze tkezet kĺalakítás a

Az osztá|yszsrkezpt kialakítasrĺnak fő szemponda a kiszímíthatóság, stabilitrás. A sziilőí

igényeket is figyelembę véve aza|álobi osztĺĺlyszerkezętkla|akitäsát taľtom kívánatosnak:

Az iskolánkban az elmúlt években jellemzően 3 paľhuzamos osztáIy miĺkiidött (a jelenlegí 4.

évfolyam kivételével). Ez az eléľt tanulmáný eredményeink, tanulóbaľát légkör vonző

hatásáľa remélhetően továbbľa is taľtható lesz. Amennyiben a köľzetes felvételi igényeket

kielégítetttik, és továbbí tanulók szeľetnék iskolłĺĺkban folytatni tanulmányaíkat, ők a

sorsolási szabźiyzat szerint kerůlhetrek iskolĺánkba.

A tanulók osztźifua soľolása |<lzźtrő|ag peđagógiai szempontok szerint történik, figyeleĺrrbe

véve a HHH aľányokat. Nem tervezein elit, és ,#ataiék,,, valanrínt fejiesztő osztĺílyok

kialakítását. A tanulók szükség szeľinti egyéni, vagy milľocsopoľtos segítését, fejlesztését

fę|zatĺkőztatźsát a fejlesztő pedagőgusok, tanítóŁ szalĺtanaĺok az integralt pedagógíđ

ľendszernek megfelelően végeznék. A tehetséggonđozĺst szakktiľtĺk igénybevételével,

diÍfęrenciált óravezetessel lehet megoldani. A tantestÍilet szétmálramegfontolásra ajánlanám a

Tehetségponttá válás feltétęleinęk telięsítéséą végĹil atehetségponttá válást'

Ezt a törokvést tiämogatja, hogy minđen osztiíly ľendelkezik valamilyen specializációval:

- A: angol két tanítĺási nyelviĺ,

- B: matematika éďvagy angol nyelv inányultságú"

- C: müvészeti (énet tánc, dĺámą Ąz) eme|tszintíí.

Né}ľány felsőbb évfolya:ĺron, ďlol jelenleg alacsonyabb tényleges tanulói létszámú osztĺílyok

.miĺködnet a számított létszám a két főnek szĺmító BTM tanulőkravalő tekíntęttel magas.

2013 szeptembeľétöI mrár csak az SM tanulók számÍtanak két főnek Ezt frgyelembe véve is

ce| az osztěÄyszerkezet megtartása.
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KłiziissĘĺ szolgálat

A közneveiési tĺirvény egyik ťrjdonsárya ak?3zősségi szolgálaĹ mínt az érettség1 egylk feltétele.

Véleméĺryem szerint mélt az áltďános iskolában meg kel1 jelennie nevelesi célként" csak

kevésbé szabźlyozott kęłętęk köaňtt. Így a kŕizepiskolába keľülve (és a felnött életbcn is) a

diákok számfua ez rrrĺír nrogszokott, öľömteli tevékenység lesz.

Erulek intéményunkbęn többféle esíľźla is van, melyeket célszeľű lenne tervsrsĺaen

fejleszteĺri:

. Továbbľa is mfüĺidtetri kéne a ,,tisztaság;l, jĺłrőľ szolgálatot'' a Palota negyeđ

terein.

- Iskolánkban évek óta miĺkodik elsősegélynýjtó szakkoą melynek tagiai közĹil ma

már többen a Vöröskereszt aktív tagsai. Ezt a kapcsolatot szoľosabbĺa fíjnĺe
célként megielölhető a bázisiskolaí szeľep vá|7a|á.su

. Saját példát mutatva javatlom az egészsógnap keľetein beliit a közalkalnazotti

közĺisség szátmira vérađás megszeľvezęsét. (szĺilők is bevonhatók.)

Iskolánk tanulói a belvłíľos kevés zdldteľĹiletĺi részén laknąk, paradicsomot buľgonyát csak a

zölđségesnél, ľekeszekben látnak A keriiletben mrár elindult a kłizösségi keľtek mozgďmą

amit javasolnék kiterjeszteni {lj kezdené:nyezésk€nt iskolánkra is, az intézĺrényhęz kőzeh

helyen.(Az intézrnény teľĺiletén sajnos nincs ľá lehetőség.) A parcellakat egy.egy évfolrĺl
kaphatná, a tanaľok segítségével töľtéĺne a kiskeľtek gondozĺísa (szÚlők is bevonhatók.) Ez

lehetne egyben osztály közösségek szőlmára egy kötetlen egyuttlét lehetősége is a

szabadidőben. Ezuton is kérem horuáa kerĹilet vezetésének támogatásźtĹ

PedagógiaÍ módszeľek

Több kęrületi tovłíbbképzésen is hallhathmk az úg5mevezett z generációľól,

kistĺlygyerekekről, indígó gyeľekekľől. Egy köziis vonás volt az előadásokban: a mai diákok

másképp gondolkoznak, az információk szerzése ďapvetően kiilönbĺ'zik az {íttalunk

megszokottól.,Egyszerre több dologgal tudnak páľhuzamosan foglalkonri, gyorsan szęĺzik az

információĹ a sok szôveg szrámulľa ľiasztó, a hagyományos móđon töĺténö ismeľetszeľzéshez

kevés tĺiľelmiik van. A képekeą ábrĺ{kat részesítik előnyben" magabiztosan haszráljĺák a

szfuítőgépet.okostelefont ísmerets zęnésĺę. Sok esetben jobban boldogulnak az interĺeten;

mtnt azőket tanító tanĺárok. Úgy trínit ezolyaĺteľiilęĹ ahol a diák tud többet a tanárnál.
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A fentieket figyelembe véve nagyon fontosnak étzetn, hogy az IKT eszközök haszaá|ata

valamenný pedagógus munkájában minde'nnapos legyen, beépüljön a móđszertani

repertoáľbą minĺĺęn kolléga töľekedj en az intemot magabiztos kęzelésérę.

A tanóníkon előnyben kell ĺészęsíteni a kompetencia alapri oktatíst' eszköz ďapú

ismeľetszeľzést, a koopeľatlv techĺikákat, a điffeľenciĺálĺásĹ Mindez természetesen nem mond

ellent annak, hogy a minöségi munka ďapfeltétele a rend és fegyelem.

Az iĺtéffiLénybeĺr meghonoso dott az inkluzív szemlélet, a szanélýség megismerésere a

továbbkepzesęk soľán sokfele megközelítési móđot elsajátítottak a kollégĺík. Cél, hogy

minden gyermelke| felismertesstik, hogy mibełr tehetséges, elsajátítsa aznkat a tanulasi

technikrĺkat amelyelĺJcel ďkalmazható tudas biľtokába juthat.

A tanítási óĺák közül az infoľmatikát, és az ango| nyelvet továbbľa is a csopoľtbontásra kell

tanítání. Amennýben az órakeret lehetővé teszí, a matematika tantárgy esetében is törekedni

kel| a csoporfhonÍásra.

Tanítĺás.tanulásszeľvezés

Alsó tagozaton tanítók naglblmenő rendszerben đolgoarak. TöľekvésĹink, hog7 akisdiákok a

déluüánt is az iskolában töltsek. Az esélyegyenlőséget elősegítendő, a jogszabálynak

megfelelően" tanulóink s zämáĺadélutan négy ónáig bŁtosítsrmk foglalkozásokat.

1-6. évfolyamon napközi, 7.8. évfolyamon tanulószoba működtetését javaslom továbbľa is.

Ennek oką lrogy diĄiaink kĺĺztil sokan tanulnak hangszeľen játszani, masok oryesiiletben

spoľtolnĄ íw u egósz napos tanulás nchezsn szervezlrető ľreg. A talrulĺ3k szúmlára a gazdag

szakkĺiri, sportkörí klĺźiatlehet<ivé teszi a L6 őrugtartó foglalkoztatäst.

A felső tagozaton az oktatást szalctantermek segítik, melyekben az tntemet hozĺzátérés

bizt.osított, projektor, laptop ręndelkezésľe ál1, eza|ta|biztosítva a koľszeľÍÍ tanulási módszeľek

alka|mazźsát..

Mindeĺr, az iskolában meghiĺdetett program csak alikoľ valósulhat meg, ha a munkaterv része,

és pontosan kidolgozott ůtemtervĺ'el rendelkęzik.

A haryományosan kialakult ĺendezvényeínk megtart{ását a tovabbiakban is táĺnogatom.
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PedagĺógiaĹ szakmai tevékenységek

Az źńĺĺrcnętek naryon fontos pontjđ egy gyermek életének' Az elmrilt években az ővoda-

ískola áünenet megkönnyítése aprólékosan kidolgozásra került, a megtratározott ęIvek

beepültek a mindennapokba. Hasonló módon szükséges az 5. évfolyamba vďó átmenęt

újragondolĺása, a pontos meghatarozłsa a tblyamatnak. Kívánatos az oszt'ályfonökŕik

megnevezése a januiíľi szülői éľtekęzlęt elött, akik a 4. évfolyam 2. félévében már tészęsei az

osztaly ćletének.

Az talłłrlőt az osztźt|yukban folyó pedagógiai munka és egymás jobb megismęľosę éľdekében

kezdeményeze|n a hospitálások bővíĹését. Áz alsósoknak a felsőbb évfolyamokkal való

ismerkedést javaslom, és fordítva.

A 2012.2013-as tanévtől kezđődően megszorvezésre keľült az 1., 5. osztályokban a

mindomapos testnevelés. Tekintettel arĺa, hogy az intézľneny 2 tornateremmęl rendelkezit

ebben a tanévben megoldható volt a heti 5 tesbrevelés őra az osztalyokbaĺ. A jövőľe nézve

szükség lenne ery konditeľem létesíteséľe. A 7., 8. osztályos tanutók körében nagyon

népszerííek az eÄzőterunet kondicionráló gépek. Szívesen |laszaáł|ják ezeke| öľömmel

jönnének délutránonként is ędzeni. Néhĺány eszkőz mar ľendelkezésre ál1, pzłyazatbő| továbbí

e,szŕröz bęsrnĺzése folyamatban van.

Intézĺnényink könryékén nap, mint nap tapasztalhatjut hogy ľeggelente a sziilők jelentős

részę a gyerekekkel a köruton piros l.ámpánál sétál, fut át a zebtěn, vagy mellette. Ezért

kiemelkedő fontosságú a közlekedési ismeľetek gyakoľlati szemléIetiĺ oktatása. Erľe példa a

Kis.jáľöľök mfüödése. Szerefuém a keriileti Renđőrkapitínyság közręműködését is kéľni

abban' hogybaleset-megeIőzésí őrźkatés gyakorlatokat taľtsanaktanulóink szźlmfua.

Tanulóink egyík jelentős szabadidős tevékenysége a televíziók tehetségkutató mrísorainak

követése. Javaslom a bejárat közęlében a Btiszkesegeiĺlk falrĺnak kiďakífuĺsát. Rés, sikeres,

pozitív példaképeket állíthatunk így taľmlóink elé.

Vallás és hitoktatrís: a humán és reĺíl taľgyak adta lehetőségeket kihasználva" a tananyagba

beepítve minden tanuló szźnfua, vďamint tanítasi órĺán kíviil a kiďakutt hagyományok

szeľint, akiilĺinböző (kaÜolikus, evangélíkus, ľeformátus)hitoktatók szźĺnataaz iskola atfugý
feltételeket biztosítja. A tanuló'k érdeklődéstik szeľint vesznek tészt az tanórĺán kíviili
hitoktatásban.

Javaslom a đigitáÍis napló fokozatos, folyamatos bevezetéséL



4.2'4, Az intézmény gazdálkodása
A Köznevelési Törvény jelentős vźĹtozásthoz ezen a teľtileten' A pedagógusok és a nęvelő-

. oktató munkát végzokbérét az Klebersberg Kuno Intéanényfenntaĺó Központ (KtK, amely

fęlaőatait a tankertilęteken keresztül látja el) finanszírozłs' 2013. jaĺruaľ elsejétől, mÍg a

technikai dolgozók a Józsefváľosi Intézményfenntaľtó Központ (JIK) ľészei lesznek.

Míndez tęrmeszetesen nem váiltoztat alapvetően a gondolkođásmódunkon, híszen a
kömyezettudatosság napjainkban effijtaéletfonna, életszemlélet. Továbbľa is a gazdasźlgosság

takarékosság, hatékonysłíg szempontjait frgyelmembe véve kelĺ múködniink. Klzös cél a

meglévő eszközeink rendeltetéss zerú hasnÉtLata, aľongálások mellőzése.

Az ésszsru takarékoskodas nevelési szempontból is nagyon fontos. Az ęlmrilt tanévben erre

például a Fa pľojekt, valamint a teÍnatikus faliríjságok (Víz, Föld napja) lĺäĺýtotta rá, a
gyeľekek figyehnét. Hasonló, az errcrgqatakarékosság, ą fenntarthat.i fejlődés fogalmait,

gyakorlatát éľzékeltető, megÍapasztaltaÍó ľendezvények szeĺvezeset minden évben

kívłĺnatosnak tartom. (A 2aB-2013-as tanévben a ,,Yiz pľojekť' kerťil megľendezésre)

Áttekinwe azntézĺréĺry eztánýtevékenységét megállapítható, hogy az iskola megfelel az

okoiskola feltételĺęndszeľének. A tevékenységeink trrđatossá tétele érdekében javaslom, hogy

páIyáznlnk az Ökoiskola címre. Ennek elnyeľése nevelési-oktatási intézaerryek

megktilĺinbôztető minőségjelzöje, mely vanzśvá teszi az intéanényt a szülők szźmfua, a

hĺílózat pľogramjđ pedig segítik tovabbi szakmď fejlöđésiiĺket is.

Páibyánatok

KT. 76.$ (1) ''A teleptilési önkormánpat vői7a|ja az átvętt íntézmény épiÍlete állaganak

megóviísát, az á77agmegóvĺáson tuljelentkezö rekonstrukciós, fejlesztesi kĺĺltségek fedezése

miĺľ nem kötelességą de ehhez az áLÍam pźl|yźnati úton üárnogatást nyrjt.'

A fentiel.ĺľe való tekintettel az tĺtéméĺy fejlesztésében, a peđagógusok képzésének

finanszíroaásában a jövőben egyre nagyobb szeťgp jut a páůyazato|nak. Sztikséges a

pá|yázatokmegielenésének folyaĺĺlatos figyeleĺnmel kíserése, felkutatĺása.

Az angol nyelvíi oktatĺás tovĺíbbi eredményessége érdekében a mrĺľ megvalósulą sikeres

Comenius priyáľ;at tapaszta|atait hasznosítva ismételten be kellene nyujtanunk páiyánatot. A
kôzös pĄektek segítségevel diálqiaink bęillantást nyeľhetnek más országok életébą

megtapasúa|hatjál< az eltéľő kultúľ{ĺk közös vonásait, haszĺuálhatjłĺk az ałgo| nyelvet

baľátságokat kĺitheürek. A hazaszeretetľe neveles másik fontos színteľe a határon trilí

magyaľlakta területek megismerésę. Szęretném, ha testvériskola kapcsolatot alakítanĺánk ki



erdélyi vaąy felvidéki iskolávď. Aruelľryibeĺ vz sikeľesnek bizonyrl, javaslom a

,$atartďanul,, páiyźr;aton vaIó részvételt'

Az Uj Széchenyi Terv keľetében a jtĺvőben meghirđetésre kerĹilő pá|yávatokat (TÁMOP,

TIOP, és hazai) a jövtĺben jobban ki kell hasarláln.i' a céljaink csak pĺĺlyázatok

mcgvalósításával, többletmunlľával éľlretok cI. Szukséges a sĺkeĺcs pályázatĺlt megvalósító

kollégak erkölcsi és anyagi ęlismerése is.

4.2.5. A tárgyi feltéte|ek
ĄZ, elmult években nagyon sok fejlesztés valósult meg a fenntaĺtó VIII. kęľiileti

ĺinkormánpat anyagi segít.ségéľe|, és pźúyźrzati foľrások felhasználásával. TermészEtesen ez

nem azt jelenti, hogy nincs további teendő. A folyamatos kaľbantartas és fejlesztés továbbra is

szĹikséges.

Aktuális további fęlúiítĺłsok' kmbantartások:

- Mindkét eptiletresz villanyvezetékeinek, vizesbloktiainak (lany),

vízszeľelvényeinek felrij ítása.

- A ľégi epiiletrész tomatermének fęlujításą vizesedésének megsztintetése.

- A ľégi épĹiletben lévő játszóudvar felújíüása

- Technika teľem btltorzatánakkialakítĺása.

- Konđitereĺnkiďakítása"

- A könyvtár bútoĺzaĺának cseĘe.

A melléIĺüelýségekben WC papír, szappanbiztosítĺása folyamatosan

- A bejárat barátságossá tételą megujítása.

A táÍgyl foltételek biztosítasához fentębb vźao|tpálylázatokon klvú|hozzájárulhat még:

. są)onzoÍokkeresese,

- Somviľag ďapítvĺány'

- aznté:mlény saját bevételeínek megtartása,

- a szÍilők bevonása (pl. saját munkiíval, s4poĺuoľok felkutatásával' az SZJA ITo-

ĺłnak fel aj ĺánl ásával).
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4'2.6. Marketi n g tevékenység
Minden iskolának van PR.pľograrąja, még alĺkoľ is, ha nfln tud rôÍa. Ez minden alkalommal

mĺĺkĺiĺlik' aklĺor, anikoľ az a|ka|nlat;ĺLĹĹak, il|c|.ve a difüok kontaktushĺ keľtltnek a. lcömycző

társaĺlalommal. Az iskola minđig kommuĺril<łíl valamit a nyilvánosság felé: aľrikor egy sztĺlő

taĺrĺlkozik az iskola,,hivata1nokaiva1,,,Yd5ý amikor a gyerek elmondja otthon, hogy mí töľtént

az osztźiybaÍI aznap, amikor egy telefonrílót udvaľíasan tidvözöltek, vagy ha a telęfonrílót

v ár akoztatjLík és elfelej tik.

A pedagógusok érzilc, tudjáIq hogy ma miíľ kevés ą hajól tanítanak és szeretik őket a

dífüok. Kevés, ha a gyerekek jól éľzik magukat azinténnényben, đe az is, ha a veľsenyeken

vagy a felsőbb iskolákban megálljĺĺk a helyfüet. Lega|źhb olyan fontos, hogy ezt a szĹitők is

tudjak' észrevegyék, értestiljenek ĺólą hogy minđez effe az iskotĺíra jellemző.

A diákok, a szĹilők és az iskola dolgozói ahozzajllk eljutó inÍbľmációk alapján ítélik meg az

intézĺlényt, ezśrt az iskola vezetőségének igen fontos feladata az is, hogy megszeľveze és

iránýtsa a kommunikóció teljes folyaĺľratĺĺt, különös tckintettel az ínformális csatorufüon

eljutó Íizęnetekľe. Arľa kell tĺirekeđntint hogy az intézmén5mek ne csak az oktatása és

nevelése, hanem a narketing tevékenysége is teľvszeľií és tudatos legyen.

Iskolánk esetében ęz a tevékenység elindult. Kiďakultak jelkęeint az ęlmúlt évekbeĺr

iskolĺínk volt tanulója megterveńe 1ntéÄnéilyünk logójá| elkészült az iskoIazálszlő. Jó a

kapcsolat alőzsefvźros rijsággal, aľni a kerület minden lakosáľroz e|iuĹ Cél lehetőleg mindęn

lapszámban valaľrely aktuátis rendezvényľől, eseményľől, eléľt eľedmenyľől rcjvid cikÍ<

megielentetése.

Jelen vagyrrnk a fiatalok által leginkább látogatott közosségi oldďon, ebben a tanévben mźr az

iskolaujság ís digitá'lis fonnában jelenik meg. (Környezetbarát, költségkímélő, és sokkal ttibb

ember szÉlmálr a hozzáférhető.)

A honlap álta|akítasa is folyamatos. Cél egy baľátsrĘos, dinamikus megielenésíĺ, napľakész'

korszeľiĺ honlap fenntartłís a.

További teľv egy évkönyv kiadásą amely atałév összefoglalója lehefire: osztályok fotői, az

év eseményei, kiemelkedő versenyeľedmények közľeaĺlłísa. Az évkönyv DYD formátumban

is hozzáféľhető lehetne.
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Természetesen nem monđunk le a szĺjharyományról sem: elégeđett tanulóink és szĺileik jó

hírét viszik iskoiánknak

4'3, A vEzETŐI cÉLoK MEGVALosuĺÁsÁNAK ÜĺeuezÉse

4.3.1. Rĺivid távú cé|ok (1.2 év|
. Az iskola dokumentumainak @edagógiai Pľogľam, sZtvÍsz,Hźarend) źtdo7gozősa,

. Hetý tanteľv kidolgozása,

- A vezetési stnrktuľa źlta|akitäsu

. Eľkölcstan bevęzetése felnrenő ľendszer.ben.

- Belsö kommunikáció javítĺásą

. Stabil intéméný szeľkezet kíalakítasa/3 első osttáÍyl,

- Mindennapos tesfuievelés feltételeinek megteremtése,

. Ehhez kapcsolódóan konditerem kiďakítása,

- IPRmiiködtetése,

. 76 őralgszęrvezendő foglalkozások továbbfejlesztése,

. Pedagógusok új munkaidő beoszüásrának kiďakítĺása,

- Sztllólĺ*el való szoľosabb kapcsolattaľtás megvďósítása,

, .Apedagogusokátalakuló éľtékęlési rendszeľének előkészítése.

. Az elawlt számítĺístechnikai eszközök cseréjének foIytatrńsą

- ECDL és angolnyelwizsgak folytatĺása,

- A bejĺárat baľátságossátéte|e,

- Intézményi továbbképzésí pľogram prioriĹásain ak meýatźrozása.

4.3.2. Kł}zéptávti célok (2.3 év)

- Mindeĺr kolléga tudjon az iskolában saját laptopon késziilni őĺára,

- Régl epület udvaľĺának felújítása,

. Bekapcsolódłás Euľópai Uniós pĘektbą

. Comenius páIyázatoĺ vďó részvétel,

- Határon trili mawaÍ intézménnyel testvériskolai kapcsolat kialakítłísą
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-,,Hatáľtalanul,, pä7yźzaton' való részvétel,

- P éiyźu;at okoiskolai cím elnyeresére,

. A ľég1 épületész villan1vezetékeinek, vízvezetékrendszerének, vízszerelvé,nyeinek

áFlizsgáĺźsa,aszĺikségesfelújíĺásvégrehajtása.

4.3.3. Hosszú távú cé|ok: (4-5 év)

- Stabil intéznényi szeľkezet mťlködtetése,

-PáLyázatťĺgyelőmunkacsopoľteľedményesmfü ödtetése,

- Digitális napló bevezetese,

. Nyílríszáľók cseréjének megkezdése,

- Könyvtĺíľ koľszeľűsítése, bútoľzat csereje,

- Az iskola keresettségének megtartĺásą

. Az angolkét tanít.ĺsi nyelvÍĺ oküatás fenntartása,

. Hatłírtalanu| palyázatonvaló ľészvétel.

5. Zőrő gondolat

Pályakezdő koromban, barátí társaságunkban sokszor beszélgetttink róla, mit tennénk, ha mi

lennénk az igazgatők. Most 26 év tapaszta|atát felhaszrálva lehetőségem volt erurek

kifejtésére. I}gy gondolom' a Molnáľ Feľenc Magyaľ- Angol Két Tanítási NyelviÍ Áblĺános

Iskola eddig megvalósult fejlesztésđt tovább kęviselvą a vęzetésemmel (a tantestülettel

csapatmunkában) nem csak egy iskola lehet a VItr. kęľĺiletből, hanem egy Budapest

belvĺáľosában, eryetemi negyedében lévö színvonalas képzést nyujtó intéznéruryé fejlódhet

tovabb.

' Kéĺem bízalmukat' hogy e régen éľlelődő gonđolatokmegvďósrrlhassanak.

Budapest, 2012. októb et 26.

E,pę-,rĺl.} ĺ,f. ĺl*Ĺi}Ł
ígazgatshe|yettes
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Igazgatóhelyettes (I.)
(Felsős, általálros igazgat holyettes)

Tanosné HorváthMártą

JELMAGYAfuĹZAT: pędegÓgus:

Aláľendeltkapcsolaĺ PedagÓgiaimunkátsegÍtó: ffi ffi
Nem aláľęndelt kapcsolaĺ Egyéb:

l. *. Ą,Ąe)dŁľęt,

Kibővített Iskolał'ezetőség
Igazgatői Tanács

Igazgatőhelyettes (II.)
(Als6s igazgatÓ.helyettes)

Szegvárź Zsuzsanna

Molnár Feŕe,,c Álnlános Iskola
1085 Bp., Somogyi Béla u. 9-I5,

rl tl
C)O

Budapest, 2012. oktőber 26.



Nyilatkozat

Nyilatkozom aľról, hogy apěůyäzatí kííľĺĺsban szereplő feltételeknek megfelelek.

lJozzźljělru\ok ďlhoz, hogy személyes adataímatapá./ryźnati eljánássalkapcsolatosan kezeijék'

Hozzźljánilok a pźiyánati anyagom sokszorosítĺĺsźhoz, továbbítrásfüoz a diintéshozók és

véleményezők felé. A paľyázathaĺĺĺladik személlyel kđzölhető.

VagyonnýLatkozatta|' máľ ľendelkezem, amely a Molnáľ Ferenc Magyar-Angol Két 'l'anításí

NyelvÍi ÁftaHrros Iskolában tal{ĺlható'

További vagyonnyil atkozat tételi kiitelezettséget vĺíllalom.

Budapest 2012. oktćher 26,

.Íe*,,*j-\ 
{,{, ťj,^\

Tanosné HorváthMĺĺľta
ígaz gatóhelyettes
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Budapest Fővmos VIII. kęrĹilet
Józsefu árosi onkoľmányzat
Képviselő-testĺilete r észére

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

A Motnar Ferenc Magyar.Angol.Két Tanítási Nyelvĺĺ Áftalanos Iskola vezetői pćiyázatćnak
elbíľálásanapíľendiponttźĺrgya|źsźhozaza|źiobinýlatkozatotteszem:

I\ľYILATKozAT

AlulÍrott Tanosné Horváth Mĺáľta pźiyaző _ Szervezeti és Miĺködési Szabét|yzat szennt az

intézrnény ígazgato.he7yettese - kérem meghallgatłásom során a napirendi pont nýlt ülés

' keretében történö táĺgyďását.

l . - Budapest 2012. novembeľ 19.

fu}łł*ĺ4L...lt...ńd&
Tanosné Horváth Máľta




