
4. Gazdáikodásra vonatkozó adatok

Gazdálkodásľa vonatkozó adatok (eFt.ban)

Megnevezés 2008 év 2009 év 2010 év 201t év

Bevétel összesen 337.757 297.749 298.204 f71.191

ebből

Saját bevétel 18.493 r6.59r 34.35r r6.593

Atvett pénzeszköz 44 4838 249 r.393

Támogatáséľtékű
bevétel

15.092 1017 7.415 r.646

Finanszíľozás 304r.f8 275.303 2s6.r89 251.559

Kiadás összesen 31s.30s 287.349 297.3s6 267.340

ebből

Személyi juttatás 169.834 167.153 171,.67s 161.067

Munkaadói jáľulék 52.667 48.729 43.736 40.801

Dologi kiadások 89.620 68.83s 76.165 6r.482

Ellátottak juttatása 2.312 f .368 3.678 3.740

Felhalmozási
juttatások 872 f64 f.102 f50

Az intézmény helyiségei (db)

Tanítási' foglalkozási helyiségek Testnevelés Konyha

tanteľem csopoľtszoba
Ossz. tornaterem forneqzoha fozo tá|a|ő

terem szakterem OSSZ. terem szak OSSZ.

l6 6 22 + 4 26 I I I
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Eľtékelés (intézményvezetés
véleménve alapián)

nagyon Jo Jo megfelelő
nem

mepfelelő
Eoü|etek źil|aoota x
Mellékhelvisése állaoota X
tsűtorzat

Tantermekben x
Csoportszobákban x

Kiszolsáló helvisésękben X
Irodákban X

Szertźr ak fel szere lts é se x
Testnevelés feltételei x
Játszóudvar. soorĹudvar X
Infrastrukturális ellátottsás x
Szźffiítő sépes e l l átotts á s x

F e lúj ítás, karb arftartźs

2008 év 2009 év 2010 év 20I|' év

Felújítás

Épület x x
Egyéb
(eszközök

Kaľbantaľtás

Epület

Egyéb
íeszközök

S zab áIv zatok kimutatás a

Ssz. Szab á.ly zat m e g n ev ezés e IIatálybalépés ideje

Míĺ kii d és i szab á.Jy zatok

I Házirend 2011

2 Ügyviteli, adat és iratkezelési szabá|yzat 2008

a
J Esélyegyenlőségi pľogram 2008-2013 2008

4 SZMSZ 2009

5 Pedagógiai program 20tl
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6 Minőségirányítási program f009

7 Gyakoľnoki szabáiyzat 20r0

I Szab á|yta|ans ágo k keze l é s énęk szab źĺ|y zata 2009

9 ln form atika i szab źiyzat 2006

10 Az isko lai tankönyvel|átás szab á|yzata 2005

Gazdál kodási szabálv zatok

I Cafeteria szabá,|yzat fDtl

f K ikül deté s i szab á|y zat 201r

3
Szabźiyzat a kiemelt munkavégzésért és aŻYo

telj esítmény ösztonző j uttatás fe|hasznéúásér ő|
fDtr

4 P énzkeze|é si szab á|y zat 20r0

5
EgyĹittmtĺkiidési me gállapodás a Ném eth Lźsz|ő Általán os

[skolával a pénzllgyi-számviteli feladatok elltásáról
20r0

6 Te l ę fonhasz nźiati szab á|v zat 2008

7 Közb e szęrzé si szab źiy zat 2005

I
P énzgazdáúkodással kapcsolatos kötelęzęttségvállalás,

uta|v źny ozáts, értesítés és ellenj egyzés
2009

9 A beszerzések lebonvolítása 2009

10 Számviteli politika f009

lt P énzkeze|ési szab áÄv zat 2009

t2 Le|tár ozási és |e|tárkeze|ési szabá|yzat 2009

t3 Eszközök és forľások éľtékelési szabá|uzata 2009

T4
Felesleges v agyontárgyak hasznosításának, selejtezésének

szabá|yzata
f009
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BpwzpľÉs

A BeszÁvĺorÁsI no sza'r vĺpcn,ł'ľÁRozÁs,ł,

A beszámolási időszak af008/2009. tanévtől a20IIĺ2012. tanévis tart.

Az rNľÉzIrĺÉNy łI-epľBvÉxrNysÉcp

A Lakatos Menyhért Józsefuárosi Általános Művelődési Központ a2O09/20IO. tanévtől
olyan többcélú közokÍatási intézmény (nyolc osztályos általános iskola, gimnézium,
fe|nőttoktatást biztosító iskola, művelődési központ), amely speciális szervezeti és mtĺk<jdési

rendjével, egész napos e||źtást is biztosító személyiségformáló programjaival, ,,nyitott iskola''
pľojektjéve| nagymértékben erősítheti a Magdolna-negyedben kihĺzött szociális rehabilitáció
esélyeit.

Az nrÉzľĺÉNy ronľyEZETE

A korábbi iskolai program és a szakéľtői vélemények szerint sajátos és igen nehéz
háĺérstruktúľával rendelkező intézmény a Lakatos Menyhért Józsefuárosi Altalános
Művelodési Központ. A VIII. kerület összes hátrćnyakulminálódik a teľĹileten:

. A lakóhźzak, |akások ttibbsége leromlott állapotban van, régőta felújításľa vár, egy
ľészük még ma is komfort nélküli

o Az itt élő családok jelentős része a táľsadalom szegény rétegéheztartozik, mindennapos
megélhetési gondokkal küzd

o Az elszegényedett családok körében növekedętt a legnagyobb mértékben a cigány
lakosság aránya; többségük szalképzet|en, őket sújtja legjobban a munkanélküliség;
alkalmi munkából, segélybol élnek

Azi vezetési szeľkezetének alakulása

Tanév Változás tanéven belül Igazgató
|gazgatő-

helvettesek

f008t2009.

2009. januér 3|-ig Süveges Éva
Báder Iván

Csere Margit
Farkas Judit

2009. február l-től Dani Csaba
Báder Iván

Csere Margit
Farkas Judit

f009t20r0.
2009. októbeľ 31-ig Dani Csaba

Bádeľ Iván
Dobi Éva
Kis Edit

2009. novembeľ 1.től a
tanév végéis

Dani Csaba
Dobi Eva
Kis Edit

f0l0l20r1

2010. szeptember 20-ig Dani Csaba
Dobi Eva
Kis Edit

f0I1. mźrcius 17-is Dani Csaba
Dr. Nagyné Dietrich

Zsuzsanna
Kis Edit

201 1. március 18-tól a
tanév véeéie

Dr. Nagyné Dietrich Zsuzsanna Kis Edit

f01ý20r2.
2011. december 14-ie Dr. Nasyné Diętrich Zsuzsanna Kis Edit

201 1. december 15.től a
tanév véséis

Dr. Nagyné Dietrich Zsuzsanna
Kis Edit

Nasv Hainalka



A vizsgált idoszakban újjáalakult intézménfink teljes tevékenységével tobb tekintetbęn
is segítheti a progľam sikerét:

. oldódhat a közvetlen kömyezet szegregźút jellege, amely az áita|źnos iskolai tagozat
tanulóit szinte |ÜIoÁ.ban sújtja jelenleg

o lehetĺjség nyílik a negyedben élo hátrányos helyzetll fiatalok középiskolai
továbbtanu|źsára (akár esti tagozaton a kiesett évek pótlására) érettségi
megszerzésére, amely mamár a legtöbb szakmához elengedhetetlen feltétel

. a ,,nyitott iskola'' _ pľogramok a Közösségihźnza| együttrniĺködésben jól növelhetik a
fiatalok integrációs esélyeit

Az áita|ános iskolai tagozat problémái:
. Tanulóink nagy részéné| _ tobbéves tapaszta|ataink szerint _ a szülők, a család által

közvetített éľtékľend nem a tudást, a tanulás irźtnti vonzalmat erősíti, ez jelentősen
nęhęzíti tanulóink bęilleszkędését, illetve tanulmányi elomenetelét. Sok családban nincs
tekintélye źita|ában a kö'nyvnek, igy a tankonyvnek sincs ,,becsülete'', és ez
nagyméľtékben visszahat a tanulók tanuláshoz v a|ő hozzźÉt||źsźtra.

. Évek őta 3O-40oÁ körül mozo g azoknak a tanítvźnyainknak az aránya, akik komoly
neveltségi háÍrźnnya| érkeznek az iskolába; súlyos beillęszkedési, magataľtási
pľoblémáik mellett tanulási nehézségekkel is ktizdenek; szüleik közĺjmbösek az iskola, a
tanulás iránt (a szĹiloi éľtękęzletek, fogadóóľák látogatottsága iskolaszinten nem éri e| az
utóbbi időbęn a 25-30%o-ot).

o A tanuló|étszétm növekedésével egyidejűleg folyamatosan növekedett a halmozottan
hátrányos he|yzetu, többoldalúan v eszé|y eztetett gyermekek száma is.

o A tanulás-tudás tekintélye szempontjából a döntően ingeľszegény, gyakran teljesen
közömbös családi há.Í'tér, közvetlen környezet az évęk során egyáltalán nem váitozott,
sot a konkréthe|yzet inkább romlott, mint javult.

đ Folyamatosan n<ivekszik a magatartási, beil|eszkędési zavanal kiizdő gyermekek
aránya, egyre kevésbé pozitív pé|da a szorgalmas, jól tanuló, tudásával, eľedményeivel
kiemelkedni akaró diák.

. Komoly gondot jelentenek a mulasztások, késések, igazo|at|an hiányzások.

. Egyre erőteljesebben jelentkezo nevelési problémánk, hogy mźr az egészen kisiskolások
között is megjelent a nagymérvű durvaság, az okta|an erőÍiilény kimutatása, erősödött a
trágár szavak gźú|ásta|an hasznáiata; fokozódott a pedagőgusokkal szembeni
tiszteletlenség, nem ľitka a tanárok megfenyegetése sem.

o A tanuló.összetételből, a mikrokörnyezet sajátosságaiból adódóan az źú|agosnál több
nevelési feladat háruI kollégáinkra, a tanulókkal való egyiittmtĺködés gyakran ľendkívüli
toleranciát, t[irelmet, te|jesen egyénre szabott bánásmódot igényel. Gyakran
szembesülünk a gyeľmeket elhagyó szülői attittĺddel. Ez nemcsak a gyermekek
szocializźrciős, érzę|mi fejlettségében, hanem gyakran alapvetĺĺ ę||átásá'ban is
megj el enik . (táp|á|kozás, b ete gség, személyes hi giénia)

. Pedagógusaink gyermekszeretete példamutató, döntő tobbségük tanítványaink
hátrányos helyzetének csökkentése érdekébęn rendkívül sokat tesz, gyakran eľején felül.

A veszélyeztetettség legjobban a növekvő |étszámű cigany tanulókat érinti, sőt közültik
,,kerül ki'' a legtöbb tulkoros; máľ iskolába lépéskor egy-másfél éwel idősebbek táľsaiknál, és
ők azok az elsősök is, akik nem jártak rendszeresen óvodába; beiskolrŁásuk a Nevelési
Tanácsadó szakvéleménye alapján történik.

A nappali gimnáziumi tagozaton a beiskolázás a Íi5városból és közvetlen kornyékéről
tĺjrténik, azutóbbi időben fokozatosan nő a józsefuárosi diákok aránya.



A nappali tagozaton a tanulók szülęi kö'zepes vagy igen rossz anyagi k<jrülmények kozött
élnek. Több esetben - fbként ott, ahol több testvér van _ a gyerekek vagy alkalomszeriĺen,
héwégeken, néhány esetben napi rendszeľességgel dolgoznak (szőrő|apozás, posta,
árufeltöltés).
A tanulók felét egyedül neveli valamelyik szülő' A veszélyeztętett tanulók aránya közelít a
7ĺYo-hoz. A cigény származźsil tanulók az ossz|étszám kb. 40%o-áLt teszi ki, ez emelkedést
mutat az ę|ozi5 évękhez képest.
A tanulók többsége közepes vagy annźl gyengébb tanulmányi eredménnyel, illetve tudással
érkezik a gimnźniumba, ezért a ťe|zźtrkőztatás kiemelt feladatunk.

A felnőtt gimnźľziumitagozat tanulói a fővárosból és környékéről jönnek iskolánkba, de
itt is jelentos a józsefuárosi tanulók szálma. Kb. fele-fe|e arányban vannak a szakmunkás
előképzettségűek és a 8 általánossal, illetve megszakított középiskolai tanulmányokkal
rendelkezők. Sokan több éves kihagyás után folytatják tanulmányaikat. Az életkor szerinti
szóródás nagy, a többség 25-30 év kozötti. Az iskolába járás motívumai: a munkahely
meglarttsa, az źttképzés lehetősége, továbbtanulás (szakma, tanfolyam). A tiibbség szociális
he|yzete rossz illetve közepes, gondot jelent számukra még a tankönyvek beszeľzése is. Az
osztályok viszonylag magas |étszźlmma| indulnak, ami a tanulmányi idő alatt csökken. A
lemorzsolódás okai: családi, munkahelyi, egészségügyi problémák. Az idegen nyelv érettségi
kötelező bevezetése nagy nehézséget jelent a tanulóknak, mert ha nem tudnak fo|yamatosan
jelen lenni az őrźlkon, a kimaradźls pót|ása nehéz, így a hiányzások után nem tudnak
bekapcsolódni az őrai munkába. A kimaradók többszĺjľ újrakezdik nálunk tanulmányaikat.

Az n,IľÉzN4ÉNy szpRľpE A KERÜLET KoZoKTATÁsÁBAN

Iskolánk mtÍködésével kielégíthetők az,,erdélyis'' felhaszńálók (szülők, diákok) és a
fenntaľtó onkormányzat iskolával szembeni igényei és elvárásai.

A ,,nyitott iskola'' projekt els<jsorban a Magdolna-negyed polgárainak teremt fe|tételeket
az onművelodési |ehetoségek és szabadidős pľogramok választékának bővüléséhez.

Figyelembe vessziik a szülok és diákok iskolával szembeni ęlvárásait: biztosítjuk a
társadalmi munkamegosztásbavaló bekapcsolódást lehetővé tevő bizonyíwány megszerzését.

Biztosítottak az áita|źtnos iskolai és gimnáuiumi felnőttoktatás feltételei is.
Iskolánk vállalja a sajátos nevelési igénytĺ fiatalok oktatását, nevelését, integráciőjźlt

A 20 I 0 l 20 | 1 . tanévtől, arra törekedtĹink, ho gy:
. olyan egész napos foglalkoztatás lehetőségét teremtsük meg, amelyben a napi

egyenletes terheléssel járó déle|őtti kiscsopoľtos oktatás-nevelés párosul a szervezett és
ellenőrzött keretek között folyó délutáni tanulási és szabadidős tevékenységekkel;
amely támaszkodik az .óná||ő tanulásľa és egyéb ismeretszerzo tevékenységekre; amely
a tanulóknak szabad választási lehetőséget nyújt a szabadidő vźiltozatos, életkornak és
érdeklődésnek megfelelő eltĺiltéséhez

. olyan projektek valósuljanak meg, amelyek révén biztonságosan elsajátíthatők az onálló
tanulás, önmrĺvelés módszerei' a veľbális tudás helyett gyakorlatias felhasználói tudás
alakuljon ki' a tanulók bejárják' megismeľjék a főváľos és aZ ország f('bb
nevezetességeit; eljussanak múzeumokba, színházba,mozikba, kiállításokľa; kihelyezett
rendhagyó, komplex ismereteket nyujtó tanórákon, foglalkozásokon, rendezvényeken
vegyenek részt

. a gimnánium rendvédelmi tagozatát népszerusítsük, ennek érdekében megújítottuk és
kiszélesítettük együttmtĺködésünket a BRFK-val.



a multikulturális nevęlés révén taníElźnyaink jussanak el identitásuk megőrzéséhez' a
társ adalm i b ei l l e szke d é s tud ato s v źů|a|ásálhoz

a délutáni, koraesti és hétvégi ,,nyitott iskola'' progľamok (könyvtár és olvasóterem,
szźłmítőgépes programlehetőségek _ matematika és helyesírás gyakoľló, töľténelem,
idegen nyelv, sakk, stb. _ az öná||ő tanuláshoz, gyakorláshoz, fe|zárkőztshoz, kondi _

,és ping-pong terem, klubfoglalkozäsok, zeneha||gatźs, zené|és, stb.) biztosításźua| a
kĺjzvetlen lakóköľzet, a kertilet iĘúságának és a szülőknęk is művelődési bź.zisźxźl
válhasson intézményünk
hasonló célokat szo|gá\t a havi rendszerességgel megrendezésre keľĹilő JÁMK-estek
rendezvénysorozat
a projektdélutánok, projekÍnapok keretében az é|ménypedagógiai elvek alkalmazźsáxa|
komplex élmény- és ismeľetszerzés történjen, taníNányaink minél több praktikus
ismerethez jussanak
igéný alakítsunk ki az egészséges életmódľa, életvitelre
a diákonkormányzat érdemben töltse be szerepköľét, oda-vissza je|ző funkciója
párosuljon igényfelmérésen alapuló kollektív érdekek képviseletével, a döntésekben
való aktív részvétellel, avégzett munka minőségének fokozatos, objektív értékelésével
a többcélú oktatási intézmény teljes programjáxa| és tevékenységével - mint megújult
intézmény _ váljon az egész Magdolna.negyed szociális és kulturális rehabilitációjának
meghatározó elemévé, hogy érdemben segÍthesse a lakókörzet nagyszámí roma-
családj ainak társadalmi integráciőjźú.

1 SzaTvAI.PEDAGoGIAI MUNKA

1.l AlappBI-aoAToK (roľeI-ezo És vÁlu.lr) És,ą.zorc TELJEsÍTÉSE

Az iskola a közo\<tatźlsról szóló Lxxx. törvény 26.$ (1), (4) bekezdése a|apján 12

évfolyammal rendelkező intézmény, ahol alapfoku és középfoku nevelés-oktatás folyik. a
pedagógiai- művęlődési progľam a|apján képesség kibontakoztató és integľációs felkészítést
végez.

A négy évfolyamos gimnáziumban a nevelés és okÍatás a 9. évfolyamon kezdődik és a
12. évfolyamon fejeződik be.
A gimnĺízium źita|ános miĺveltséget megalapoző, va|amint érettségi vizsgára és felsőfokú
iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevęlés és oktatás folyik.

Az intézmény magyar nyelven folyó cigány kisebbségi oktatást folytat, valamint e||átja
a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okľa visszavezetheto, vagy
organikus okľa vissza nem vezethető súlyos és tartós ľendellenessége miatt gondozásba vett
saját9s nevelési igénytĺ tanulók oktatását is.
Az AMK közművelődési tevékenységet lát el.

1.2 FplľNľanľóIDoNTÉSEKvÉGREHAJTÁSA

Avizsgá|t időszak fenntaľtói döntésęi: átszervezés és az ęzze| járó névvźútoztatás.
Az átszervezés során kapott új feladat el|átě.sa a kezdetben nehézséget okozott megfelelĺí
szakember és költségvetés hiányában. 20II|20I2. tanévtol viszont a mtÍvelődésszervezői
álláshelyek közül 1,5 a feladatellátáshoz szükséges végzettségiĺ szakemberrel betöltésre
keľĹilt. A fennmaradó 0.5 álláshelv terhére tźtnctanárokat foslalkoztattunk.

a

a



1.3 A rocszesÁryl <ÖRNypzprvÄĺ^rozÁse., azor HarÁsa

Megszüntettük a nem szakrendszenĺ oktatást és a szöveges értékelésről visszatértllnk az
érdemjegyekkel tijrténő értékelésre. A 2009/2010. tanévben źúdo|gozźsra keľültek az iskolai
alapdokumentumok. 20I|/20I2. tanévbęn pedig létrehoztukazigazgatőtanácsot.

l,4 Szenvĺeĺ PRoGRAMoK MEGVALóSIIT,ÁsA, AZoK EREDMÉľynssÉcn

A szakmai pľogramok megvalósulásárő| csak a 2OIO/2O11. tanév második félévétől
tudok érdemben nyilatkozni, Ez a|att az ido alatt megterveztilk és megkezdttik az országos
mérés eredményesebbé tétele érdekében végzendő munkát. SzakÍantęľmeket alakítottunk ki az
eredményesebb oktatás érdekében. Megkezdődött a k<jzművelodési tevékenységek szęrvezése
és lebonyolítása. Elismert roma szźlrmazásil művészeket és közéleti személyeket hívtunk meg
ezę|<rę a programokľa, akik tanulóinknak és szüleiknek mutatták meg életútjukat.
Vándorkiállítást szerveztĺink diák-alkotókörünk munkáiból.

1.5 A r,łNurvÁľyl TELJESÍTI\1ĺE\rYEKRE VoNATKoZo oRSZÁGoS MÉRÉsEK EREDMÉNYEI

Csatoljuk f}I1. szeptembeľében ebben atémában készült tanulmáný.

I.6 Az nqTÉzN,GľY ÁLTAL SZERVEZETT. TANULMÁNYI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉT cÉĺzo
vĺÉnÉspr TAPASZTALATAI

A 20||/2012. tanévtől kezdődően átdolgoztuk a belső mérések rendszerét. Ennek
eredményességéről az e|te|t idő rövidsége miatt nem tudunk beszámolni.

I.7 A ľeľulor ÁI-ľar ELÉRT TANULMÁNYI, KULTURÁLIs, SPoRT EREDMÉNYEK

A kéľt adatokat a 8.3, szálmu télb]'ázat tarta|mazza.

1.8 KÜrso SZAKÉRTo Álrel vÉGZETT SZAKMAI ELLENóRZÉSEK IVmGÁLLAPÍTÁsAI.

TAPASZTALATAI

A Józsefuárosi Nevelési Tanácsadó munkatáľsai évente kétszer taľtanak ellenőľzést
iskolánkban. A fejlesztőpedagógus munkájával kapcsolatban probléma nem merült fel.

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok országgyu|ési Biztosa 20l1 júniusábanvégzett
ellenĺírzése során megá||apította,hogy intézményünkben a kisebbségi jogok nem sértilnek.

A napközis csoportok ellenĺĺrzése során a szakértó afog|a|kozásokat ľendben ta|áúta, az
általa kifogásolt adminisztrációs hiányosságokat pótoltuk.

Töľténelem és angol nyelv tantárgyakból 20|0/2011. és 201 I/20I2. tanévben ugyanazt a
két kollégát |átogatták sza|<tanácsadók. Mindkét esetben, mindkét kollégánál módszeľtani
hiányosságokat állapítottak meg.

I.9 Gynru.mr-ÉsrĺÚsÁcvÉopI-Eltĺ

Iskolánk gyermek és ifiúságvédelme alatt éľtendő minden olyan tevékenység, amit a
gyermek érdekében teszünk (kedvezmények, juttatások, intézményi ellátás). A
gyermekvédelem mind a harmonikusan fejlodő, mind a hátrányos he|yzetu, potenciálisan
vagy e ffekt ív v eszé|y eztetett gyerm ekekre kiterj e d.

Gyermek- és ifiúságvédelmi felelőseink munkája túlmutat az intézményi kereteken. A
súlyos anyagi problémákkal ktizdő családjaink részére heti rendszeľességgel
élelmiszercsomagot állítunk össze tartós élelmiszerekből, melyhez a szukséges alapanyagot
egy adományozőtő| kapjuk. Ugyanettől az adomźnyozőtő| napi rendszerességgel szendvics
alapanyagokat kapunk.



1 . 1 0 Szerľĺłl paty ÄzĺroK, AZoK pRpoir,mľysssÉcp

2009/2010. és 2010/2011. tanévben a Comenius program keretében diákjaink egy
párizsi peremkerületi iskolával alakítottak ki kapcsolatot, melynek részeként az egész tanév
során levęleztek, pľojektmunkékat készítettęk. Mindkét tanév végén diákjaink Pátrizsba, a
francia diákok pedig Budapestre látogattak. A kapcso|attartás célnyelve az ango|vo|t.

Roma Holokaust (TAMOP 3.2.II/10/I1KMR) projekt kerętein beltil diákjaink 12
foglalkozáson vettek résń., melyek során megismerkedtek a roma hagyományokkal a XX.
századi roma sorssal.

1.l 1 Gyom'mlďrANULóI BALESETEK SZÁMA. oKAI

Tanév Könnvebb séľĺilések 8 napon túl gyógyuló sérülések

2008t2009. 7

2009/2010. 7 2

2010/2011. ) I

2011t2012. 6 4

A baleseteket minden alkalommal a tanulók figyelmetlensége, vagy fegyelmezetlensége
okozta.

2 Az wľÉzvĺÉNy BELSo uÚrooÉsÉNpr ELEMZÉSE

2.1 . '.INľÉzľĺÉun Mrr.ĺosÉGIRÁNYÍTÁSI PRoGRÁM MEGvALoSULÁsA @nrÉxEI,És Az
n,ĺľÉzľmNyl MrNoSÉGE.ÁNvÍľÁsl PRoGRÁMBAN FoGLALTÁK ľgrrBsÍrÉsÉnoľ szoľo
spszÁIVĺoI-óKBAN FoGLALTAK ALAPJÁN)

Äz e|(jző tanévben kittizőtt szakmai célkitiÍzések és jóváhagyott javasolt intézkedések:
- Az országos mérésben részt vęvcĺ osztályok felkészítése a mérésľe: a tanulók

tudásszintjének ęmelése, a mérés lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend és

munkafe gyelem j avítása
- Együttműködésaközművelődésimunkacsopoľttal

Általános iskola nappali tagozat
- A szülői értękezletek, fogadóórák látogatottságának novelése: együttmiíködés az

osztályfőnöki munkaközösséggel
- A nyolcadik osztályosok beisko|ázásának segítése

Általános iskola esti tagozat
- Együttműködés a gyeľmekvédelmi feladatot ellátó pedagógusokkal, azigazo|at|an

hiányzások visszaszorítása

Nappali gimnázium i tagozat
- A 9. évfolyamosok tudásszintjének felmérése, tehetséggondozáts és fe|zźrkőnatás

igényének céljából
- Azországos kompetenciamérés eredményeinek megtaľtásavagy javítása

Felnőtt gimnáziumi tagozat
- A tanőńk látogatottságánaknövelése.



A j óváhagyott intézkedések magvalósulásának éľtékelése
- Nevelőtesttileti éľtekezletet taľtottunk az országos mérés e|ott (20|2, május I0.): az

e|ozo év tapaszta|atai, észlelt hibák, azok jövőbeni elkeľülése
- A tanulók felkészítése a mérésre: folyamatos gyakoľoltatással, megtöľtént, az e|ózo

évek feladatlapjait használtuk fel
- Intézményi kéľdőív késztllĹ az ÁIr,fl< miĺkłjĺtése és a parĹneľi igények

összehango|ására, A felmérés a minĺĺségbiztosítás és a közmĹĺvelődés terĹiletén is
adatbankként szo|séL|

Általános iskola nappali tagozatz
- Az osztályfőnöki munkaközösséggel való együttműködés ellenére jelentős javulás

nem töľtént a szülői értekezletek és fogadóórák|átogatottságát illetően
- A nyolcadik osztályosok beisko|ázásátazza| segítetttik, hogy feladatlapokkal

tematikusan készítettĹik fel őket a kĺizponti írásbeli felvételi vizsgźlta

Általános iskola esti tagozat
. A pedagógusok és a gyeľmekvédelmi felelősök szoľos együttmiĺködése megtöľtént,

megfelelő intézkedésekke l vis szaszorítottuk az igazo|at|an mulasztásokat
- A felzárkőztatásta nagy szükség van' de a tanulók motiválatlansága még komoly

gondot jelent. Ennek ellenére a tanulószobai foglalkozásokfolyamatosak voltak és
nagyb an se gítették a tudásszint h iányos ságainak p ótlását

- Az országos kompetenciamérés eredményeinek megtaľtésavagy javítása érdekében:
intézkedési tervet készítettünk

Felnőtt gimnáziumi tagozat
- A tanóľák látogatottságának növelése a felnőtt tagozat szttmtrah'lírtpá|yázatokkal,

vetélkedokkel és kulturális programokba töľténő bevonásukkal valósult meg

2.2 Az pnľouÉľYEKKEL vALo ELÉGEDETTsÉGMÉnÉspr ALAKULÁSA

Partneri elégedettség méľések

Szülői köziisség köľében végzett elégeđettségi méľésbenľésztvevcĺk száma..17 fő

(nappali 1 1. osztály)

A szülői elégedettség méľtéke: Részben elégedettek (IMIP 10. sz. melléklet)
A partneri elégedettség éľtékelése:
A szülők leginkább elégedettek: Az iskola látogatási lehetoségeivel
A szülők legkevésbé elégedettek: A továbbtanulás erędményességével

A pedagógusok köľébenvégzett elégedettségi méľéseken részt vevők száma:25 fő

A paľtneri elégedettség méľtéke: (IMP 2. sz. me||ékelt szeľint 39 kérdésben ötfokú
skźúa a|ap 1án kérd és enké nt hatźtr ozható m e g)
A pedagógusok a leginkább elégedettek: 1. kérdés (Taníthatok sajtú e|képzelésem
szerint)
A pedagógusok a legkevésbé elégedettek: 37 ' kérdés (lIa vá|asztási lehetőségem
lenne, gyermekemet ebbe az intézménybe íratnám)

l0



Gyeľmekelďtanulók ktiľében végzett elégedettségi méľésben részt vevő tanulók
szttma'' 22 fő (nappali 10. osztály)
A partneri elégedettség értékelése: (IMIP 12. sz.
IGENAIEM vá|aszadási lehetőség volt)
A tanulók leginkább elégedettek: 20. kérdés

melléklet szerint 27 kérdésben

(Ha nem értek meg valamit,
megkérdeze m a tanártő|,)
A tanulók legkevésbé elégedettek: 16. kéľdés (Sok veszekedés van az osztáiyban.)

A partneľi elégedettségm éľés alapj án az intézmény
Eľősségei: az intézmény nyitottsága, a pedagőgiai szabadság , a tanźrok segítőkészsége
Gyengeségei: lemoľzsolódás, a tanulók neveltségi szintje, a tanulók egymás iránti
toleľanciája
Lehetőségei.. a szabadidos és kulturális programok segítik a nevelő-oktató munkát
Veszélyei: a|ęszakadő társadalmi csoportok gyermekeinekhźtźlnya növekszik

2'3 MLnĺxaszpRvEZÉS, INFoRMÁcIóÁRAMLAS

A munkaszervęzés és az informérciő áľam|őlsa az a|źlbbi vezetési szerkęzet szeľint töľténik.

3 A ľ.pIĺ'DATELLÁTÁs pprrÉrELRENDSZERE

3.1 SzpľĺÉlyIFELTÉTELEK

3.1.1 Sz,ą.ros ELLÁToTTSÁG ALAKULÁsA ł gľszÁI\,ĺoI-Ásl noszAKBAN

A rendszeresen felmerülő problémák ellenére a szakos ellátottság megfelelő, ma már
minden kolléga rendelkezik a jogszabá|yi ęlőíľásokban meghatározottvégzetiséggel.

3.I.2 ANEvELo-oKTATo MUNKÁľ spcÍľo, VALAMINT EGYÉB ALKALMAZoTTAK KoRE

A beszámolási időszak utolsó két tanévében f,5 pedagógiai asszisztens, 1 gyeľmekvédelmi
felelős és 1 szabadidó-szęrvęző álláshellyel rendelkezttink, melyből a gyermekvédelmi fęle|ős
és a szabadidő-szęrvęző álláshelyekegy részét helyettesítéssel látjuk el.

il



3 . 1 .3 Koľpĺr,zo pBolcocus ľovÁsgrÉp zÉ,s ĺłBtvzqtp,

A kollégák továbbképzése, tanulása folyamatos. A beszámolási időszak utolsó tanévében
ennek alakulását az a|źtbbi tźtb|ázatok mutatják:

}0LI/20I2. tanévben minden kollégánk az a|ábbi továbbképzéseken vettrészt

fDI| /2012. tanévben továbbtanuló kollésák

3.2 TÁncylFELTÉTELEK

3.2. 1 ÉpÜlpľpr ÁlLeľore (rnlÚlÍrÁsor, KARBANTARTÁSoK)

Lásd. a 8//4, a|attitćb|źnatokat.

3.2.2Bszrozotr., BERENDEZÉsEK És FELSZERELÉSEK ÁrroIr,ĺÁNya (|Il|994. MKM
RENDELET SZERINT)

A 2009/2010. tanévben a kémia szertár és az orvosi szoba állapota nęm felelt
rendeletben eloírtaknak. A beszámolási időszak végére a korrekció megtöľtént.

3 .2.3 EszrozoK (JÁTÉKE SZKoZoK, ľplLpszloE s ZKoZ oK) ÁI-r ovÁNya

K ol l é gáink tap aszta|atait al apu l v év e b ĺív ítj ük az ę szközál l om ányunkat.

3.3 GezoĺĺroDÁSI FELTÉTELEK

3.3.| Az INTÉZMÉNYI rorľsÉcVETÉS. AZ ELLÁToTT FELADAToK És gerÁryos
JoGsZABÁLyor osszuANGIA

Az intézmény a gazdźllkodás szempontjából csak ľészben önálló, így a költségvetést
tekintve csak a tervezésben vesz részt' Az intézményi költségvetés tervezését egy ktilon a
kerületi iskolák számźra létľehozott gazdasági csoport, illetve az onkormálnyzat pénziJ;gyi
ügyosztálya felügyeli. A költségvetésben az önkormányzat oktatásért felkelős irodájának
egyetértéséven csak a pénzugyi ugyosztá|y á|ta| engedé|yezett tételek szerepelhetnek,
összhangban a vonatkozó törvényekkel, jogszabályokkal' kertileti rendeletekke|. 2009.

Cím [dőoont
Hagvományok és népszokások a mac^yar és roma kulturkorben 2011. november 11

Honismereti elemek a|ka|mazása a evakorlatban 201 1. december 09.
Előítéletkezęlo és konfl iktuskęzęlő trénins 2012. ianuáľ 0PR)

Név Intézménv Szak
Befejezés várhatő

időnontia
Ha|źsz Kĺisztina Miskolci Esvetem Maqyar (phd.) 2014

Jancsóné Némęth Ibolva Szesedi Egvetęm Körnvezęttantanźr 2012
Miczov Ivanov Jordán ELTE Történelem ( phd.) 20r4
Pósa-Szűcs Julianna Eszterhźny Káro lv E svetem Ansol Msc f012

Simon Asnes Eszterhźzy Károlv E svetem Francia Msc f0t2
Somodv Beáúa ELTE Raiz szakvizssa f0rf
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augusztus őta _ amikor AMK |ętt az intézmény _ a fenntartó nem ťlnanszirozta a

m űve l ő d é s s zerv ezé st az intézm ényb en.
A költségvetés elfogadása az előkészítést követően a képviselo testi.ilet kompetenciája.

Az ę||ęnorzés, a jogszabályok betartásának figyelemmel kísérése a belső ellenőrzés fę|adata.

3.3.2 Sa'lÁ'l.tsEVÉI.ELEK RÉSZLE,ItiZÉSE ÉS ARÁNYA AZ lN lÉZMÉNYl KUL,I sÉGVE.lÉsBt]N

Saját bevételek összegét lásd. 8l4. alatti tźtb|ázatok. Az összegek terembéľIetből, esti
tagozatos diákok térítési díj befizetéséből és érettségi vizsgadíjaikból tevődnek össze.
Saját bevéte|ekará

2008 2009 f0r0 20rl
nincs adat r.66 r.69 3,37

4 INľÉzľ,ĺÉNyr Énnĺľo. rÜlsŐ SZERVEK e.rľaI. TARToTT MERESEK'
ELLENoRZÉspx

Az önkorm ányzati gazdá|ko dás törvényességi ellenőrzését rendszeresen az Äsz v égzi.
Nincs pontos információnk a jelentések tarta|mźtt illetoen, de kirívó hibát valószíniĺsíthetőęn
nem ta|áitak az elmúlt években. 200g.2OI1 kozött nincs tudomásunk az Äsz é,|ta|

megállapított olyan törvénýelenségrcíl, amiintézményünket érintette volna.
A pénzugyĹgazdálkodási ellenőľzések _ amelyeket a polgáľmestęri hivatal belső ellenőľzése,
az illetékes ugyosztźiya, vagy az źúta|uk felkért kĺilső szakérto végzett az e|mtút 3 évben
(2010-ben cé|zottan intézményünket vizsgálta) - tobbnyiľe formai hibákat tfutak fel. Ezek
megsziintetésére, kiküszöböléséľę a szabéiyzatok, illetve a protokoll módosításával került soľ.

5 Az INTÉZMÉNY KAPcSoLATRENDSZERE

5.1 EcyÜľľľĺÚKoDÉS A SZÜLoKKEL, INTÉZ\,ĺENYEKKEL, ľpľNľaRróvłI-

A sztilőkkel való kapcsolattartást intézményünk kiemelkedĺíen fontosnak taľtja. A
konfliktushelyzetek megoldásábaĺ a pedagőgusok a szülőkkel történő egyiittmiĺködést taľtják
elsőd|egesnek. Megállapithatő azonban, hogy a szülői értekezleteken, fogadóórákon a szülők
csak csekély számban jelennek meg, nem mutatnak komoly érdeklődést gyermekiik
előmenetęle, szorgalma és magaviselete irźtnt. Az iskola hol sikeres, hol sikenęlen
prőbáikozálsaival sziilői éľtekezleteken, fogadó órákon, levelezés és telefonos beszélgetés
formájäban tartja a kapcsolatot a szülőkkel. SzĹilői értękez\etęt évente kétszer taľtunk.
Tanáľainknak heti egy alkalommal van fogadó óľájuk, melyre előzetesen, telefonon vagy
íľásban lehet bej elentkezni.

Altalános tapaszta|at, hogy a szĹilői aktivitás, megjelenés ęzeken a fórumokon az
életkor növekedésével jelentősen csökken. Ugyanezjellemzi az évęs szinten 2-3 alkalommal
taľtott fogadó órák |átogatottságźtt is. A Szüloi Szervezet, melyben minden osztáiý 2 szii|t5

képvisel, ellentétben az źita|źnos tapaszta|attal, igen aktív. Koszönet illęti azt az egységes,
kultúrált szülői összefogást, fellépést, me|y az intézmény megszűntetésének híréľe azonna|
mellénk állt.

A}OIO1}OI1. tanév végén, a ľÁvop pá|yázatkęľetébęn szęrvęzętt Sziilői Fórum volt
az e|so lépése annak akęzdeményezésnek, melynek céIja a szoros együttműködés, a tanulók
érdekeinek szem előtt tartásźtva| a szülĺji aktivitás növelése. orvendetes volt, hogy ezen sok
szülő jelent meg, akik ötleteikkel járu|tak hozzá a jovőbeni egytittműködés sikeľességéhez.
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Az rľĺľÉzľĺÉNy r,ł'pcsoLATRENDSZERE
A beszámolási időszak első két tanévében háttérbe szorult a kerületi óvodákkal

koľábban kialakult jó kapcsolatunk. Ebbęn a tanévben ennek újjáépítése érdękében
nagycsoportos óvodások |átogaÍtak el alsó tagozatos diákjainkhoz, továbbá tanítő kollégák
vettek részt óvodai szĹilői értekezleteken.

Havi rendszerességgel taľtottunk foglalkozásokat a környező óvodákbajáró kicsiknek,
melyek sikeľt aľaftak az óvodások és az óvónők köľében egyarőnt. Több óvoda vezetője is úgy
nyilatkozott, hogy iskolánk mind kiillemében, mind a velĹik való kapcso|aÍÍartásban elonyére
rengeteget váitozott. Együttmtĺködési megállapodást kötottünk a Koszoru Napközi otthonos
ovodával, melynek cé|ja az óvoda-iskola átmenet segítése közös programok szervezésével és
az azokon való aktív részvételle|.

Diákjaink jelentos tésze nagyon rossz köľülmények között é|. Az ő támogatásuk
valósulhat meg a Nemzetközi Ht]lgy Club segítségével, akik havi ľendszęrességge|, 20II.
szeptemberéig tźmogattálk a rászorulók étkezését. Sajnálatos módon a Nemzetközi Hölgy
Club anyagi okok miatt már nem támogat minket.

Másik tźlmogatő paľtnertink az Amerika Hća A|apih,ĺány, akik napi rendszerességgel
hoznak iskolánkba szendvics-alapanyagokat és a rászoruló családokat hétvégi élęlmiszer.
csomaggal látják el.

Nagy sikere volt a 20|0120||. tanévben a Közélęti Roma Nők Egyesülete
támogatásźual heteken átzaj|ő bűnmegelőzési programnak, melyen ötödik osztá|ytőltizedikig
vettek ľészt diákj aink.

Ugyancsak eľedménnye| záru|t a 2010/20|1' tanévben az ,,E'gymźls szemében''
elnevezésiĺ esélyegyenlőségi program is.

A 20|I/f0I2. tanévben a Büntetés-végľehajtási Intézęt munkatársa tartoÍt
p ályaorientáci ós fo glalkozásokat hętedik és tizenegyedik osztályo s di ákj ainknak.

Ugyanebben a tanévben tanulóink nagy lelkesedéssel vettek részt a ,,Sulirendőr''
pľogľamon.

Továbbá a BRFK munkatársai is taľtottak bűnmegelőzési és pályaorientációs
fo g l alkozás okat intézményĺinkb en.
Iskolánk a 20I0l20| 1. tanévben az a|ábbi szervezetekkel vett fel kapcsolatot, melyet a
továbbiakban erősíteni kívánunk:

Közéleti Roma Nők Egyesülete: koľábbi tapasztalataink a|apjőn a bűnmegel<jzési
programok terén várunk segítséget;
Roma Polgári Tömörülés;
Fővárosi Cigány onkormányzat: az esélyegyenlőségi programok megvalósításában
számítunk rájuk;
Lakatos Menyhéľt Alapítvány Igéretet kaptunk tanulóink anyagi támogatásźta, mely
pá|yźzatok útján keľül megvalósításra. Lehetőséget biztosítanak diákjaink szźtmára
ingyenes múzeumlátogatásokra, a helyi k<jzlękedéshez BKV-jegyeket biztosítanak. A
Máltai Szeretetszolgźiaton keresztül ruhákat juttatnak a rászoru|ő gyeľekeknek és
szülőknęk. Könfiárunkat szakkönyvekkel, irodalmi művekkel támogatják. Szexuális
felvilágosító- és drogprevenciós előadások tartásźtt tervezik. Az alapitvźtny által eddig
tett Ígéretek megvalósultak és továbbra is hasonló módon kívánják támogatni
intézm ényink d iákj ait.
Koszoru Ovoda
Napsugár óvoda
Református Misszió Központ _ Menekiiltmisszió
BRFK
Btĺnügyi Szakértői- és Kutató intézet
Rendorség _ töľténeti Múzeum
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6 osszpczÉs

6.1 A spszÁMolÁsl nószer ÉnľÉrplÉsn (ennovĺÉNYEK, HńNYossÁcor)

A beszámolási időszak értékelése komoly nehézséset okozott a bevezetésben
részletezett helyzetkép miatt. Érdemben csak ai elmúlt m7sfél év munkájáról tudtunk
nyilatkozni. Elmondható, hogy azintézmény pozíciőja és kiilső megítélése jelentősen javult.
A tanuló létszám több mint 3}Yo-ka| nĺjvekedett. A szakmai munka szinvona|a szaktantermek
|étr ehozásźnal em e lk e dett.

Az intézmény ái|ága a karbantartási munkálatok e|végzésével (festés, orvosi szoba,
szertárak, tanulói WC-k, irodák, szaktanteľmek, bejárati ajtó, biztonsági kameraľendszer),
jelentős mértékbęn javult. e nÉvt állta| végzett felújítási munkálatok (külső nyí|ászátők
cseréje, akadálymentesítés, pinceklub kialakítása, sportudvar) az infrastruktura színvona|álnak
ęmelkedéséhez hozzájźrulnak, de sajnálatos módon a felsoľolt munkálatokkal kapcsolatban
súlyos garanciális kifogások merülnek fel, amelyek amai napig nem oldódtak meg.

Megindult a közmtĺvelĺjdési feladatok e||źtása. Ennek első lépéseként a 20II/20l2.
tanévben megalakult a közművelődési munkacsoport. Számos progľamot szerveztek. amely
rendhagyó és hiánypótló volt. Külön öröm, hogy a rendezvényeken diákjaink szülei is
megjelentek.

20I|' mfucius 18-tól december lí-ig intézményünknek egyetlen igazgatőhe|yettese
v o lt, m e ly kom o ly nehézs é get okozott a fe|adatęl| éltásb an.

A beszámolási időszak hiányossága a pźiyázatfigyelo rendszeľ nem megfelelő
működése. Ez af0I2/2013. tanévtő| áttszęwezésre kerĹilt és hatékonvan működik.

6.2 TERvpzpľľ FEJLESZTÉsI ÉS EGYÉB ELKÉPZELÉSEK

Elsődleges, szinte mindennél fontosabb feladatunk intézményünk nevelési és oktatási
tekintélyének tovább növelése. További feladatunk a tanulói |étszélm emelése. Ez elsősorban
tudatos munkával, felmutatható eľedményekkel, reklámmal és olyan szolgáltatásokkal
teljesíthető, melyľe a környező lakosságnak igénye van. A|ta|ź,nos isko|ában elsősorban az
óvodákkal kialakított jó kapcsolat, valamint a képzőmuvészeti, zenei- és táncoktatás
bevezetése vęzęthet eredményre. Gimnáziumban a létszámnövelés fő tényezője meglévő
nyolcadikosaink helyi beiskolázása. Ezt a cé|t szo|gá|ják fęlkészítő foglalkozásaink. Másik
létszámnĺjve|ő tényezo a ľeklám, valamint az eddigiekke| szemben esetleges jó hírĹink. Az esti
tagozaton a hétvégi tagozat bevezetésével, valamint az ana|ťabéták képzésével jelentős
létszámnövekedés lenne ę|érhető. Hangsú|yozom, hogy ennek az źtrbevétel szempontjából is
nagyjelentosége van.

A sziilőkkel való együttműködés javítása.Meg kell éľtenitik, hogy célunk közös, esetleg
a módszerekben van eltérés' A szülőkkę| való szoľos kapcsolat kialakításában számítunk
néhátny aktív szülő kĺjzreműk<jdéséľe, akik képesek meggyĺĺzni táľsaikat. Jó kęzdeményezés a
korábban indult, ,,Együtt könnyebb'' elnevezésű rendezvény. A javuló iskola-szülő kapcsolat
megoldást kínál másik égeto problémánkra, a ľendkíviil magas mulasztási őraszźtmra. A
következo időszak kiemelt fe|adata kell legyen az igazo|atlan mulasztások visszaszotítása
mellett. Ugyancsak a kapcsolat javulásától várható a mentálhigiénés pľoblémák csĺjkkęntése.

Esélyegyenlőségi programunk źúdo|gozásáva| taľtalmi bővítéssel még nagyobb
hangsúlý fektetiink a fe|zźtrkőztattsra, együttnevelésľe.
Ezt jő| szo|gźúhatja a ,,Nyílt napok'' program rendszeľessé tétele, e1y-e1y ,,nyi|t hétvége,,
projekt megvalósítása együtt a családokkal, valamilyen akÍualitáshoz kötve: pl.: családi
sportnap, tudáspróba; Lakatos Menyhért projekt btĺvítése; ,,Ki tud többet Józsefuárosrő|?,, _
vetélkedő, Roma hagyományok, szokások.
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7 .| A nnszÁIr,ĺoI-ó Npvpl.oľesrÜrpľI ĺóvÁH,c.cvÁsÁN,q.r rBcyzoroNwB

7.2 SzÜloIvĺrxrerozossÉcvÉlppĺÉľyp

8 TÁgrÁzAToK

8.1 A szoloÁlľl.ľe.srIcÉtĺyspvpvoreo,tľn.l

8.2 AľreľľvĺĺzoTTAKADATAI

Az intézménv a|kalmazottainak |étszźtma

t6

ltatást szama
nevelési évltanév

2008/09 2009ĺ|0 20r0/rl 201|ĺ|2
férőhelv a|apítő okirat szerint 447 687 687 687

csoport/osztály 19 16 20 18

|étszźlm 348 396 481 493

beiaró 64 39 )t 34

hátľánvos helvzetű 26 105 91 114

halmozottan hátránvos helvzetri I 49 f8 38

saiátos nevelési isényű 8 4 4 aJ

tanulási, beill.' magatart' nehézséggel kĺizdő l6 31 7 32

napközis 55 5l 64 76

tanulószobás 1l 8 0 0

gyó gytestnevelésben részesültek 8 I 0 0

losooédiai Íeráoiź-j" isénvbevevők n.a. n.a. 2 a
J

óvodás koľosztály
általános iskolas korosztály )t 0 0 0

középiskolás korosztály
Nevelési tanácsadást isénvbevevők

óvodás koľosztály
általrános iskolĺás korosztálv n.a. n.a. n.a. n.a.

középiskolás korosztály n.a. n.a. n.a. n.a.

i skol aérettsé giĄ l etts é gi v izsgá|atb an
ľészestiltek száma

15 13 t8 t6

a

nevelési
évltanév

pedagógus (fő)
pedagógiai

munkát segítő
(fő)

egyéb (fő)
Osszesen

(fő) (álláshely)

2008/f009. 39 4 18 61 66,5

2009/2070. 43 5 15 63 65,5

2010/2011 36 8 16 ó0 60,75

2011/2012. 37 9 16 62 58,75



8.3 EnnovÉNvpr
'anuln adatok tanév

Tanév
2008t09 2009110 2070ĺ17 z0rl/12

Masatartiís

példĺís ^, /1 23 13 r7

Jo 53 71 5l 46
vá|toző '74 98 70 89

Szorgalom

példás 14 8 l3 ll
lo 47 6f 45 44

váÄtozó 98 102 66 87
KitĹinők száma 1

Elégtelen
|-2tárwbőI f8 t3 35 33
3 vagy több

táľsvból lt 26 l5 t7

Tanulmánvi átlas 3,15 3,Í9 3,15 3,26

Szöveges éftékelés
1-4. évfolvam

kiváló 7 3 I

Jo 6 t2 9

megfe1elő I2 t6 6 4
felzźrkőnatásta

szorul
4 J I I

201012011.

201112012.

K ku intézménvbę való Í.elvétel
tanév f008/09 2009/10 20t0lt1 2017/t2

ielentkezők |étszćma l3 l5 10 t7
felvéte lt nvertek |étszáma

4 osztályos gimnázium 5 a
J J f

6 osfályos gimnázium 0 0 0 0
8 osztályos gimniŁium 0 0 0 0
szakközépiskola 0 2 0 0

szakiskola 8 10 t5
osszesen 13 15 t0 17

Képzés megnevezése

Felnőttképzési menedzseľ
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lfő Pe dasó sus sza|<:l izs sa Budapest 1év
lfő ELTE BTK Doktori propľam (phd) Buđaoest 3év

Azin á|ta tott
Nevelési
évltanév

PáIyźz:atklírő

Mathias Rex

Pá|yazattémĄa

n.a.

Igényelt
trímogatás Ft

n.a.

Eredmény

n.a.2008/2009

2008/2009. Grund n.a. n.a. n.a.

2008/2009. Wekerle Alapkezelő Utravaló - ösfönd 90000 90000

2009/2010. Wekerle Alapkezelő Utľavaló - ösztönd 75 I 000 751000

2009/f010.
Fővárosi

Közoktatasfej l es ztés i
Alapítvány

pedagógiai
pľogramban

meg}.nÍźrozott
kulturális célok

75000 75000

f009/2010. TEMPUS Koza|apiŃány Egész é|eten áútaÍtő
tanulás

48 I 5000 4815000

2010/20r1 Wekerle Alapkezelő Utľavaló - öszttjndíi 81 1000 81 1000

2010/2011
Fővárosi

Közoktatasfej lesztési
Alapítvány

pedagógiai
programban

meghatźrozoÍt
kulturális célok

89000 89000

Elismerés, kittintetés megnevezése
részesült személv. szervezet

8.4 G,łzoÁlroDÁsRAVoNATKoZoADAToK

G azdźikodásľa vonatko ző adatok
Mesnevezés 2008. év 2009' év 2010. év 20||. év

Bevétel összesen: n.a. 277467 243971 215167

ebbol

saiát bevétel n.a. 46t8 4tzl 't26r

źlfueÍt oélueszköz n.a. 135 3882 1086

támogatáséľtéKĺ
bevétel

n.a. 25830 9232 89

Ilnanszlrozas n.a. 24082',7 226736 206731
Kiadás összesen: n.a. 268235 237092 215003

ebből

személyi iuttatás n.a. r49735 t49125 131113
munkaadói iárulék n.a. 43r07 38751 33',717

dolosi kiadás n.a. 47765 39772 481f0
ellátottak iuttatása n.a. I 505 1364 f053
fęlhalmozási
kiadások

n.a. 4t 85 240 0
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Az he I db
Tanítási. foslalkozási helvisések Testnevelés Konvha

tanteľĺn csoportszoba
Ossz. tornateľem tomaszoba ťoző tá|a|ő

terem szakterem ossz. terem szakteręm össz.

15 5 f0 I z J ZJ I 0 0 I

15 5 f0 I z 5 f3 I 0 0 I

t2 t9 0 3 3 zf I I 0 I

12 19 0 4 4 z) I I 0 I

Eft ékelés (intézményv ezętés
véleménve alaoián)

naryonJo Jo megfe1elő nem megfelelő

Epületek állapota x
Mellékhelvisések állapota x
Bűtorzat x

Tantermekben,
csooortszobákban

x

kiszolsáló helviséeekben x
Irodákban x

S zertfu ak fe l s zere lts é se x
Testnevelés feltételei x
Játszóudvar, spoľtudvar x
Infrastrukturál is ellátottsás x
Számítő gép es ell átotts ág x

Felú karbantartźls adatok eFt-ban
2008 év 2009 év 2010 év 20|1 év

Felúiítás n.a 4000 0 29303
Epület n.a. 0 0 0

Egyéb (eszközök) n.a. 0 0 0

Kaľbantaľtás n.a. n.a. 37489 2055
Epület n.a. n.a. 0 0

Eryéb (eszkcizök) n.a. n.a. 0 0
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Szab źiuzatok kimutatás a
Szabá kimutatása

ssz. Szab źiy zat me gneve zé s e Hatálvba lépés ideie
Műkĺ'dési szab á|y zatok

I Szervezeti és működési szabźiyzat f009.
2. M unkavéde l mi szab źiy zal 2009.
3. T ílz- és bal esetvé del mi szab źiv zat 2009.
4. YizsgaszabźiyzaÍ. 2010.
5. Gyakomoki szabá|yzaÍ 2070.
6. Felvételi eliĺíľás rendie 2010.,2011

A datvé de l m i szab źl|y zat 2011
8. Etkeztetési szab á|v zaÍ 2011
9. Epületlátosatás rendie 2011
10. Porta mrĺködési ľendie 20tl

Gazdá|kodásiszabá|vzatok
I Cafetéria szabá|yzaÍ 2011
2. Iratkezel és i szab á|v zat 2009.
3. Le|tát ozási és l eltáľkész ítési szab éiy zat 2010.

4. S el ei tezé si szab á|y zat 2009.
5. Személyeéokocsi használati szabát|yzat 20 I

6. P énzsazdźL|ko ďási szab á|v zat 20 0.

7. B eszerzések l eb onvol ítás iín ak szab áIv zata 20 0.

8. Számvitel i szab źl|v zat 20 0.

9. Eszközök és foľriások értékelési szabá|vzaÍa 20 0

Budapest, 2012. november 06.

Dr. Nagyné Dietľich Zsuzsanrla
igazgatő
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Mego|dásijavaslatot is teszek, de a körü|mények miatt magyarázkodnom is ke||.

2oo7, és 2011. kozott4igazgató és 9 ig.he|yettes vá|totta egymást'



Kerü|eti átlag mindenho| az országos át|ag a|att van' Je|entősen a kerti|eti át|ag alatt az

intézményĹink'
Ezek az eredmények nem azt je|entik, hogy tanáraink rosszuI do|goznak.
Remé|em ez az értekezletaz okok fe|tárásáva| megta|á|ja a mego|dást.



i.-t f Nincs mit szépíteni az eredményeken.
A magyar tanár mĺndvégig ugyanaz vo|t á|ta|ános isko|ában, mégis nagyon kÜ|önböző
eredmények szü|ettek'
Matematika tanár vĺszont mindkét tagozaton 6-6 volt ezen időszak aIatt.
Az eredményeket befo|yáso|ta a sajátos he|yi kornyezet (később rész|etezem).



2010' e|őtt minden je|entkezőt fe|vettek a gimnáziumba. 2008: 9.évfo|yam 30 fö|otti
osztá|ylétszáma ma 14-re csökkent. 2009-ben két párhuzamos osztá|y indu|t, me|y a
következő évtő| osszevonásra kerü|t, ma 21 fős'
2010-tő| központi írásbe|i fe|véte|i rendszer. Saját diákjaink közü| senkĺt sem vettünk fel,
ez a je|en|egi 10. évfo|yam, ame|y 34fős' 2011-ben 3 tanu|ót vettünk fe| saját 8.

osztáĺyunkbó|(oszt.|étszám25%-a), ame|y je|en|eg 29fős. Cé|unk a jelenlegi|étszámok
megtartása.

4



3H: je|en|eg meglévő nyi|atkozatok a|apján - össz|étszám L8/o-a, nem reá|is adat.
Cé| : szü|ők nyilatkozattéteIre bírása.
Az össz|étszám tobb, mint fe|e hátrányos he|yzetű, ame|y sok prob|émát vet fe|'



CSH-index számításánál az adatszo|gá|tatás nem megbízható, nem tö|tik, vagy nem va|ós

adatokka| kĺ a kérdőíveket.
Sokka| inkább rávi|ágítanak a csa|ádi háttérre a |akhatási körü|mények, a csa|ád

összetéte|e , egy főrejutó havijövede|em. Á|ta|ános isko|ás diákjaink 1/3-a éhezik.
(adomá nyozó-hétvégĺ éleImiszer csomag)

6



A reális CSH számításnál derü|ne ki a va|ódi hozzáadott pedagógiai érték.



Tenniva|ók az isko|ában :



Tenniva|ók a sztilők részéről: köte|ező isko|ába járás biztosítása, késések drasztikus
csökkentése.
Csa|ád és az isko|a kapcso|atának szorosabbá fűzése.
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A Ném ethLálszlĺí Altatá,nos Iskola időszakos
beszámolója

2008 /2009 -tanévtől a 2011 l2012.es tanévig

Schrancz Sándorné
igazgatő

Készítette:



A Németh Lá,sz]lő Á|talános Isko|a időszakos beszámolőia2008?009-tanévtől a201,1/20|2-es tanévip

Bevezetés

Beszámolási időszak

- Jelen beszámoló a Németh Lász|ő Általános Isko|ában folyó szakmai munkát, a

működési és gazdálkodási feltételekęt tartalmazza az elmúlt négy tanév trjkľében, azaz
2008 /2009 -es tanévtol a 20I | /201,2-es tanév v égéig,

Az intézmény alaptevékenys é ge

- Az iskola 8 évfolyammal rendelkező intézmény' ahol alapfoku nevelés-oktatás folyik.
Az intézmény a Képviselő-testiilet źLllta| elfogadott pedagógiai program alapján végzi
tevékenységét (képesség-kibontakoztatő és integrációs felkészítés). Az angol és

testnevelés emelt szintiĺ oktatása męllett az intézmény magyat nyelven folyó cigány
kisebbségi oktatást folytat, valamint e||átja a megismeľő funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okľa vissza nem

vezetheto súlyos és tartós rendellenessége miatt gondozásba vett, beszédfogyatékos,
enyhe fokban hallásfogyatékos, az akadálymentesítést nem igénylő testi fogyatékos és

érzékszęrvi fogyatékos (gyengén látó) sajátos nevelési igénytĺ tanulók oktatását is.

Első-negyedik évfo lyam on isko laotthon és lo gopédiai o sztźńy miĺkö dik.

Äz intézmény kii rny ezete

- Iskolánk a VIII. keriilet szegényebb körzetében ta|áihatő, Az alacsony komfort
fokozatú |akőhězaknagy része lepusztult, vagy lebontásra szorult. A lakók között sok

a munkanélkiili vagy alacsony jövedelmű, sok gyeľmekes család. Ezek egy része
vidékrol a fővárosba települt munkanélkiili, roma. A munkalehetőség reményében

ktjltöztek ide, de sajnos vannak közöttük, akik csak a brĺnozők szźlmźń gyarapítják. Az
alacsony iskolázottságú, munkanélkiili szĹilők gyermekei között egyre magasabb a

ha|mozottan hátránvos helyzehĺek száma.



A Németh Lá,sz|ő ÁItalános Iskola időszakos beszámol őia 2008?009-tanévtő| a 201|t2012-es tanévis

Az intézmény sze ľepe a keľiilet közokt atásátban

Az a|apítő okiratban megjelölt tanőrai és tanórán kívüli feladatokat maľadéktalanul ellátjuk. A
kötelező feladatokon tul nyitottak vagyunk a kerület tanköteles tanulóinak szélesebb rétegét
érintĺj igények kielégítésére is.

- Keľiileti szinten csak a mi intézményünkben működik logopédiai osztály, ahová az

országos Beszédvizsgáló javaslatáľa kerĹilhetnek be a gyerekek.

- 2008-tól elnyertiik azECDL oktató és vizsgaközpont akkľeditációját.Ezze| biztosítani
tudjuk tanulóink oktattsát,tovźhbá a kertilet tobbi iskolásai számfua azBCDLvizsgźlk
letételét. (Sajnálattal állapítom meg, hogy _ bź.ľ több kerĹileti iskola is szervez a

tanulói szźmáta ECDL vizsgákat _ azokat kerületen kívtil, más intézményekben

bonyolítják le.)

- 2009-től tovább tudtuk bővíteni az infotmatikai oktatásunkat a felnőtt- illetve
pedagógus továbbképzés akkľeditációjával.

- A keľület egyik legnagyobb |étszámű' és a legtöbb veľsený lebonyolító testneve|és

munkaközösség vezetoje iskolánk tanfua. Munkáját nagy szakéľtelemmel,

lelkesedéssel, a tanu lók iľánti szeret ettől' v ezér elv e v é gzi.

1'.Szakmai.pedaeóeiai munka

1.1 Alapfeladatok (kötelező és vá||a|t) és azok te|jesítése

A közoktatási alapfeladatokat iskolánkban az őratęwi őrětk, az egyéni fejlesztések és a
. tanőrźn kí\Ąili foglalkozások időkeretének összefiiggésében tervezzuk meg. Ezek a|apján

készül el minden évben atantárgyfelosztás.
Pedagógiai programunkban kiemelt fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a ktilönböző
képessé giĺ tanuló ink m e gfelelő méľtékben fej lődj enek :

- Emelt őtaszámban tanítjuk 1-8. évfolyamig a testnevelést, 3-8' évfolyamon az ango|

nyelvet évfolyamonként 1 - 1 osztályban, illetve csoportban.
- Informatikát már I. osztá|5,től tanítunk, 7.,8. osztźtlyban már emelt óraszámban és

ECDL szakköri foglalkozás keretében.

- Angol nye|vet már I. osztályól tanu|hatnak a gyerekek, a tehetségesek pedig 3'
osztá|ýő| emelt szinten, emelt őraszźlmban.

- Testneve|és tagozatos osztályba kertilhetnek l. osztálýól a legügyesebbek, továbbá
mindęn tanulónk számára biztosítjuk a mindennapos testnęvelést.

- Alsó tagozaton minden évfolyamon műkĺ'dik logopédiai osztźiy, mely keriileti szinten
egyedülálló'

- Alsó tagozaton minden évfolyamon mtíködik iskolaotthon,tźlmogatva az egész napos-
oktatást.

- Iskolánk 2008-tól ECDL akkręditált oktató és vizsgaközpont |ett,2009-től a felnőtt-
illetve pedagógusk épzésre is megszerezťnk az engedélý.



A Németh Lász|ó ÁItalános Iskola ĺdőszakos beszámolóia 2008/2009.tanévtől a 2011/2012-es tanévig

1. osztálytól órarendbe beépítve tanulhatnak a gyerekek informatikát, 7. osztźiýő|
emelt óraszźtmban.8. osztály év végéľe ECDL bizonyifuánnyal léphetnek tanulóink a

középiskolába.

A tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörökkel tesszük tartalmasabbá a tanőrźtn

kívüli pľogramokat. (pl. ECDL-, sport-, múzeum-látogató-, színhén|áńogatő-,

kézműves-, fózó sza|<kör, stb.)

A Cilindęr Alapfoku Művészetoktatási Intézménnyel évek óta sikeresen

együttműködünk. Múvész-tanőlraik helyben 1artJźLk meg foglalkozásaikat (néptánc,

dráma, képző- és iparművészet, stb.)

A Maľczibányi Téľi Múvelődési Központtal és a Magyar Nemzeti Múzęummal
konzorciumi tagként vesztink részt TÁMoP-os pá|yőaatokban. Mindkét pélllyánat a

HHH tanulóink esélyegyenloségét biztosítj a.

Németh Lász|őnak - iskolánk névadójának _ szęllemi örökségét tisztelettel ápoljuk.

(Németh Lász|ó emléknap; koszorllzás; az irő lányaival való szoľos kapcsolat építése,

Németh Lász|ő Társaság rendezvényein való részvételünk stb.)

ĺ..2 Fenntartói dtintések végľehajtása

A fenntartóval kölcsönösen együttműködve' jó munkakapcsolatban dolgozunk. Az általuk

megjelölt feladatokat időben, a tolünk tęlhető legjobb eredménnye| e|végezzik, A
fenntartó dontéseit mind olctatási, mind gazdasági szempontból betartjuk.

|..3 Jo gszabályi kiiľnye zet v á.Jtozálsa, azok h atása

Az elmúlt években a jogszabályok gyakori vá|tozélsának figyelemmel kísérése a
mindennapi munkánk része volt' Az iskolavezetéssel együttmtikĺidve arľa törekedtiink,

hogy a változások megvalósítása minél zökkenő mentesebben valósuljon meg.

Ezekaváltozások néhapozitívan, máskor negatívan befolyásolták pedagógiai munkánkat.

PI:

- Az a|ső tagozaton kötelezően előírt szöveges értékelés túl nagy teher volt a tanítóknak,

ugyanakkor a szülok továbbra is osztá|yzatokban szerették volna tudni az eredményeket.

oľulttĺnk a régi éľtékelési rend visszaállításának.
- A 1-4. évfolyamon bevezeteff buktatási tilalom nagyban hźLtrźůtatta apedagőgiai munkát.

- Javítóvizsgára mehetnek a tanulók az e|ég1e|ent elért tantźtrgyak számźiő| függetlenül.

(ez akěr 6-7 tantárgy is lehet.) Tapaszta|ataink azt mutatjĺák, hogy legtöbbször az I|yen
javítóvizsgák eredménýelenek. Reméljük elobb-utóbb ez az é|etszerűtlen jogszabály is

felülvizs gálatra kerül.
- Bevezefftik a ,,nem szakrendszerű'' oktatást a jogszabá|yi e|óírásoknak megfelelően.

Jelenleg - felmenő rendszerben _ ennek kivęzetése történik.



A Némefh I,ńsz|íl A|ŕa|ános Isko|ĺ iĺIőszekos beszámo|őia2ooB?oo9-tanévtől a201|/2012-es tanévis

1.4 Szakmai pľogľamok megvalósulása, azok eredményessége

Minden taĺőrátn megfelelő szakos pedagógus tanít. Munkájuk hatékonyabbá tétele

érdekében eredményesen alkalmazzák a korszerű oktatási módszerekęt (differenciálás,

koopeľa|,ív okĹaĹás' cstlportmunka, prt.ljckt, téĺllahét stb.)

1.5 Tanulmányi teljesítményekľe vonatkozó országos méľések eredményei

t.6 Az intézmény által szervezett, a tanulmányi munka eľedményességét céIzó

méľések tapasztalatai

- Havonta diagnosztikus méréseket végeznek a munkaközösségek. Az eredményeket

elemzik, éftékelik, e|végzLk a szükséges korľekciókat. További munkájukban

felhasználják.
- A IMICS tanév elején félévi és év végi éľtékelő feladatlapokat á||ít össze

tantárgyanként 1-8. évfolyamra.Ezęk eredményeit csatoljuk a félévi és év végi iskolai
b esz ám o l óh oz, tov átbb á a tap aszta|atokat b eép ítj ü k a követk ezo tanév munkatervéb e.

1.7 A tanu|ók által elért tanulmányi, kultuľális, spoľt eľedmények

A kerületben meghirdętett tanulmányi- és sportversenyek mindegyikén részt vettek

tanulóink és örömmel źi|apíthatő meg, hogy egyre több dobogós helyezést érnek el.

Az elmúlt tanév legkiemelkedobb tanulmányi eredményei:

ev Matematika Sziivegéľtés

6.évfolyam 8. évfolvam 6.évfolyam 8. évfolyam

országos. iskolai oľszagos. iskolai orszagos. iskolai oľszágos. iskolai

2008. 499 580 497 585 519 582 s06 541

2009 489 544 484 551 s13 521 502 472

2010 1498 1ó03 r62f 1720 t483 1402 I 583 1588

f01r r483 1493 1601 I 533 1465 r262 r577 r407
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Közéo Pesti Katasztrófavédelmi |fiúsáoi csapatversenv 2012 április 20
Hoľváth
Rajmond

8.b lv.
hely

KatasztrófavédeImi
ismeretek, e|sősegélynyújtás

Kászoni Kövendi
Mária

Kuľucz Dániel 8.a

oláh László 8.a

Telek Gyula 8.b

Kerületi vers és prózamondó versenv 2012 márclus 27
Horváth Petra 3.c ll. hely Donkóné Horváth T.

Kerületi maqvar nvelv és helvesĺrás versenv
Tihanyi
Alexandra

7.b llt.
hely

Karácsonyi Ibolya

Kerü|eti vers és prózamondó versenv
Bornemissza
Klaudia

7.b !!. hely Karácsonyi Ibo|ya

Kerületi komplex anqol tanulmánvi veľsenv 20,|2Íebĺuáĺ 28
Kurucz Dániel 8.a l!. hely Petyovszkyné |mre

Mária
Tihanyi Péter 5.b

Keríileti maqvar nve|v és helvesírás versenv
oláh Erzsébet Ill.

hely
Kĺssné Botos Hajna|ka

Fővárosi technika versenv 20í2 március í4
Kovács Gizella 8.a ok|evé| Automaták a

kornyezetünkben
SchmalRóbert

oláh László

Horváth R. 8.b

Kerü|eti életvitel versenv 20í2 március 6
Kovács Gizel|a La l. hely SchmalRóbert

oláh László

Hoľváth R. 8.b

Kerületi feitöri döntő eredménvei
Kurucz Dániel 8.a l. hely

Kerületi technika csapat velsenv 2o12február 28
Kovács Gizella 8.a l. hely Schma|Róbert

o|áh László

Horváth
Rajmond

8.b

Budapesti közlekedés ismereti venieny 2012Íebĺuár 13
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Cziriäk .

Viktória
4.b Kiemelkedő

helyezés
Schma| Róbert

Vágó
Dzsenifer

8.a

Bod Péter k<invvtárhaszná|ati versenv keľületi forduló 2012február 28
Tihanyi Péter 5.b l. hely Zsembery

Gyu|áné

Keľületi szavaló versenv
Boda
Dzsenifer

4.b különdíj HÜttner Mónika

Kerületi néodaléneklési versenv 2. kateqória 5.6 évfolvam
Guba Gergő 5.b arany

minősítés
szó|ó ének oberdingné

Jánosa Petrone||a

2. osztálvosok keľületi ének versenye
Bognár lldikó 2.c ll. hely oberdingné

Jánosa Petronella
Lakatos
Bianka

Bod Péter könvvtárhaszná|ati versenv keriileti fordu|ó
Tihanyi
Alexandra

7.b lll. hely Zsembery
Gyu|áné

Tihanyi Péter 5.b l. hely

Kerületi lnformatika versenv 2012 tebruár 7'8
Tihanyi Péter 5.b ll. hely Grafika Takács Tiborné

Keresztesi Zo|tánNagy László 5.b ll!. hely Grafika

Vágó
Dzsenifer

8.a l. hely Táblázatkeze|és

Gálik
Gabriella

6.c ll. hely Komplex l.

Speier
Richard

7.c ll. hely Prezentáció

HomokiZsolt 7.c l. hely Prezentáció

Tihanyi
Alexandra

7.b ll. hely Szovegszeľkesztés

Kuľucz Dániel 8.a lll. hely Szövegszerkesztés

Verebélv Lász|ő Szakközépiskola lnformatika Versenv 20í december 20
TihanyiA. 7.b Emlék|ap

oklevél
Szövegszerkesztés +

Prezentáció
Takács Tiborné

Keresztesi Zo|tánHerczegh A. Em|éklap
okIevé|



A Némeŕh I,ászJó Álf'|á''.." rskn|ĺ iĺ|ŕiszakos heszámo|őie2oo$Doo9.tanévtő| a2o11/2012.es tanévis

országismereti angol verseny 8. évfolyam

Hudák Dóra 8.a IIl. hely Petyovszkyné

Imre Mária
Kovács Gizella

Kurucz Dániel

Ango! nyelvi verseny

TihanyiPéter 5.b ll. hely Petyovszkyné

Imre Mária
Kurucz Dániel 8.a llhely

Állatkeni biológia verseny 6, évfotyam

csőke Vivien s.b l!. hely Kászoni Kövendi

Mária
Suha Cintia

Nagy Lász|ó

Tihanyi Péter

Kiizlekedési iskmeretek elmélet és gyakorlat

Németh Ervin 4.a l. hely SchmaI Róbert és

tanítókGziriák Vikróľia 4.b lll. hely

országos Hermann ottó környezetismereti verseny

Dimitrov Marcell 3.c Vl. hely Donkóné Horváth

Tímea

A sportban évek óta kiemelkedĺí eľedméný éľttink el a kerületi versenyeken.

alkalommal elnyertiik az Orczy kupát is.

A keriileti kultuľltlis rendezvényeken rendszeresen és jó eredménnyel veszünk részt a

tanulókkal. Színvonalas műsorokat adtunkkerületi rendezvényeken, ünnepeken.
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1.8 Kü|ső szakértii áůta|végzett szakmai ellenőľzések, megállapításai, tapaszta|atai

2008. őszén azo|<tatási Hivatal megbízźsábol Ádam Zsuzsannaszakérto ellencĺrzést

végzętt az iskolában folyó integrációs és képesség-kibontakoztatő program szakmai
megvalósításával kapcsolatban. Az e||enőrzés mindent ľendben talált, ęlismeľő véleméný
kaptunk.

f009/2010-es tanévben a Commitment Kht szakanácsadói a fenntartó felkérésére 11

őrában sza|<tantrcsađői őľa|źttogatást végeztek iskolánkban. A szakőrán |átottakat minden

esetben őtae|emzés k<ivette. Örömmel fogadtam a kollégáim sza|<ĺnai munkájáról szóló
elismerő véleményeket.

20I0/20I1-es tanévben 10 őńban volt szaktanácsadói őta|źúogatás a NoVoSZoLG
oktatási és Szolgáltató Kft által delegáit sza|<tanácsadók ľészvételévęl. A szakértői
vélemények a|apjźn aZ iskolában folyó szakmai munkát magas színvonalúnak
minősítették.

2011. június 10-én Budapest Főváros Kormányhivatala megbízásából helyszíni
ellenőľzést folytattak |ę a szakértők ,,Az egyenlo bánásmód követelményére vonatkozó
rendelkezések megtartása,, tárgyőlban. Az ellęnőľzés mindent rendben ta|ált.

201I/20I2-es tanévben 9 őrában folyt szakértő á|ta| végzett őľa|áúogatźs. Ugyancsak
ebben a tanévben végeztek a szakértok ellenőrzést a taĺőrźln kívüli tevékenységekkel
kapcsolatban. Minde gyik ellenorzés p ozitív értékeléssel zátu|t.

ĺ.9 Gyeľmek- és ifjúságvédelem

A felađatra 1 álláshely biztosított, melyet 2 pedagőgus fel-fel állásban lát ęl. A
gyermekvédelmi felelősok sokréhĺ feladatai közül kiemelkedik: - a HIĺ/IIHH tanulók
beazonosítása, nyilvántaľtásuk ľęndszęľes frissítése' A kollégák gondoskodnak arról, hogy
az érintętt tanulókat a jogszabźiyban biztosított szo|gźitatásokról tájékoztassák.

- a tanulők hiányzźlsainak nyilvántartása, az okok ellenőrzése, a szülőkkel való
kapcsolattaľt áls, csa|ádláúogatások, egyĺ'ittmiĺködés a hĺĺziorvossal

- a védęlembe vett-, illetve magántanulók nyilvántartása, sorsuk nyomon követése
- aveszé|yeztetett környezetben élő tanulóink rendszeres ellenőrzése, segítése

A munka sikeres és hatékony elvégzése éľdekébęn atźrsintézményekkel és a fenntaľtóval

összehangoltan együttmiĺködünk, kijlcsönosen tź$ékoztatjuk egymást.

1.11 Tanulrói balesetek

Tanulói balesetek szerencsére ritkán fordultak elő. A balesetek zömę
testnevelésóľákon töľtént.
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ev balesetek
száma

hol tiiľtént a ba|eset

2008. 5 tornateľemben
napkozi alatt

oľa alatt, udvaron napközi a|aÍt, tanteremben

2009. 5 őraközi sziinetben fo|yosón,
tornateremb en őr a a|att

udvaľon napközi a|att,

f0r0. aJ &aközi szünetben mosdóban, őraközi szünetben folyosón,
tanteľemb en szakőt a a|att

20rl a) tornateremb en őr a a|att
2012. I tornateremb en őr a a|att

2. Az intézménv belső műkiidésének elemzése

2.|' Intézményi Minőségi ľányítási Pľo g ľa m m egvalósulása

Az IMIP-et mindęn tanév elején a|<fia|izál|jáka működtetésért felelős kollégák. Év közben
e|készítjük és éľtékeljük a partnerek elégedettségi mérését, szükség esetén e|készítjk az

intézkedési tervet. A felmérések azt igazo|ják, hogy mind az iskola hasznźiő| mind a
partnerek elégedettek az iskolánkban folyó munkával. A munkacsoport aktívan vęsz részt
az iskola életében adódó nehézségek, konflikrusok, feladatok megoldásában is. Az IMIP
sikeręs megvalósításáról minden tanév végén ľészletes beszámolót készítęttek a fe|előstik.

A fęnntaľtó részérę ugyancsak megküldtiik az értéke|ést.

2.2 Az eľedményekkel való elégedettségmérések alakulása

A szülĺjk kĺjrében végzett elégedettségi mérések egyértelmiĺen azt igazoljálk, hogy a

szülők.'

- szeretik az iskolánkat
- elégedettek a tanítás-tanu| ás fo|y amatáv al, eredményeivel
- igénylik a taľtalmas tanóľán kíviili programokat
- jó kapcsolatottartanak a gyermekiiket tanító pedagógusokkal
- m e g fel e lőn ek tartj ák az i sko l a fe l sz erelts é g ét, tisztaságźtt

- elégedettek az intézmény vezetésével.

A tanulók:
- többsége szeľet a Németh Lász|ő Általános Iskolába járni
- jó kapcsolatban van atanítőjźnal, osztályf<ínökével
- kevésbé elégedettek az osztá|ýársaikkal
- enyhének ítélik a fegyelmezetlenek büntetését

- szeretik atanőrán kívüli programokat

- elé gedettek az iskol a felszerelts égével, tisztaságáx a|.

A pedagógusok:

- jól' érzik magukat a munkahelyükön
- a kollegákkal szívesen dolgoznak egyutt
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- a vezetéssel elégedettek
- a munka etosztźsát nem tartják arányosnak.

A kiilső paľtnerekkel folyamatos és jó az egyijÍtműködéstink. Kölcsönösen segítjük,

támogatj uk egymás munkáj át.

Kiemelkedő eľedménynek tartom, hogy a tantestíiletben nagy az összetartás, a kollégák
figyelnek egymásra' szükség esetén segítséget nyújtanak az arra rászorulóknak.
A tanulók körében az utóbbi tanévben pozitív változést könyvelhetünk el mind a

tanulmányi munkájukban, mind a viselkedésükbęn. Ebben a tanévben érték el

taĺítványaink a legjobb eredményeket a kerĺileti, budapesti és országos versenyeken.

A sziilőkkel való kapcsolatunkon még több javítani valónk van. Szeretnénk jobban bevonni

okęt az iskolai életbe. Ez a jövő fontos feladata lęsz.

2.3 Munkaszeľvezés. infoľmációáramlás

A munkaszęrvęzés sikerę érdekében atanév elején a tantestiilettel köz<jsen tervezzíik meg a

feladatokat, valamint a felelősöket. A munkakĺizösségek rendkíviil aktívan segítik a
szervezo munkát.

Az informźtciók átadására különböző _ jôlr miĺködő módszerek mellett _ az idei tanévtől

minden kollégát a sĄát e-mailjén keľesztiil tźĄékoztatunk. Erre biztosítottuk az iskola egész

területén az internęt hozzáférést' valamint laptopokat.

3.Feladatellátás feltételrendszeľe

3.1 Személyi feltételek

- A beszámolási időszakban minden tanórźú szaktanteremben megfelelő szakos

kolléga tart.

- A nevelő oktató munka segítésére 2 álláshelytink biztosított.

1 gyeľmekvédelmi felelős (eztkét pedagógus kolléga végzifé|-fél állásban)

1 szabadidĺÍ szervező (ezt szintén két pedagógus kolléga fél:fél állásban végzi)
A felelős kollégák rendkívül le|kiismeretesen, áldozatosan végzik munkájukat. A
veszé|yeztetett, segítségre szoruló családok illetve tanulók szźtma igen magas, ezért a
jövő tanévtől a _ az iskola összevonások után - feltétlentiĺ szükséges |esz az oktató

nevelo munkát segíto álláshelyek bővítése.
- A kötęlező pedagőgus továbbképzést minden kolléga teljesítette, többen jőva| IfI

órán tul vettek résztképzéseken. A TÁMOP pźt|yázatokjó lehetőséget biztosítottak a
tantesttĺlet egészére vonatkozó képzésekľe, ezze| biztosítottá vá|t az egységes

szemlélet kialakítása is. Mivel iskolánk ECDL oktató- és vizsgaközpont, így prioritást

nyert a kollégák köľében az ECDL modulokkal kapcsolatos képzések illętve vizsgźlk
letétele.

orvendetes, hogy a kollégák nagyon nyitottak azűj mődszertaniképzésęk iránt is.

IL
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3.2 Táłrgyi feltételek

Az épn|et állapota jónak mondható. 20It. nyarán az iskola homlokzata újult meg,

előtte a tetőzet teljes cserejét is elvégezték. Belsőleg felújításra kertilt a víz. és

csatornaľendszer cseréje, valamint kisebb álta|akítássa| uj gazdasági irođát, orvosi
ľendelőt, illetve mosdókat alakítotrunk ki. Az iskola belső tisztasźlgára nagyon

gondosan ügyelünk, az esetlegesen adódó kisebb javításokat a karbantaľtónk, más

technikai szemé|yzet illetve a pedagógusok azonnal elvégzik. A tanulók nevelésében

is kiemelten kezeljtik a környezettink védelmét, esztétikai igénytik fejlesztését.

Az udvaľaink sajnos még javításra szoľulnak. A bęlső teraszunkat rövid levegőzésre,
játé|łahasznźújátk a gyerekek. E tanévbęn sikerült ezt az udvart virágosítanunk, melyet

a gyerekek is gondoznak, így sokkal jobban vigyáznakis rá.

A Német u.1'f. sz. a|attijátszóudvarunk a napközisek délutáni ,,birodalma''. A szépen

megnott f,ák kellemes árnyékot adnak a melegben, de az aljzata sajnos nem megfelelő.

Az iskola tvzfa|a hangulatilag rossz hatású.

A spoľt udvarunk betoĺ aljzata felfagyott. A felújítások alatt ezÍ. a tera|etet felvonulási
térnek haszná|tźlk, így állapota tovább romlott. Jelenleg sajnos gyerekek nem

hasznźůhatj źlk, m ert b al e s etv eszé lye s.

A IL/L994. MKM rendeletben előíľt kotelező taneszközöket beszerezttik. Pő|yźnati és

egyéb bevételekből folyamatosan bővítjük a tanulói és tanári eszközkészletęt. Az
utóbbi években elsősorban az informatikai eszközkészlettinket gyarapitottuk (laptop,

projektor, interakÍív táb|a stb). osszességében elmondható, hogy az

eszközel látottságunk me gfelelő.

A napközihez szükséges játékokra azonban sajnos csak ritkán és keveset tudunk

kĺjlteni.

3.3. G azdál lkodási feltételek

A hatályos jogszabályok betartásáva| az intézmény mindenkoľi elemi költségvetése biztosítja
az e||átandő fe lad atokat.
Intézményijnk töľekszik a sajź.ŕ bevétel növelésére, mint az a|źbbi

2008.
cjsszes bevétel 302.855
saját bevéte| I2.42I

saját bevéte|i arźny 4,|yo

2009.
279.855
r4.009

5%

adatok is bizonyítják.

2010. 2011.
3r2.s67 282.317
14.708 15.008

4,7%;o 5,3oÁ

If
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4. Intézménvt érintő . külső szervek által tartott méľések' ellenőľzések

Intézményünkben a tĺirvényességi ellenőrzések az alábbiak szerint történi:
Pénzügyi ellenőľzés a fenntaľtó részérő| folyamatos, év végi beszámoló elfogadása

után írásos megái|apitáls készĹilt, intézményiinket érintően pozitív értékelést kaptunk.
A munkafolyamatban a pénzugyi ellenőrzést az intézmény részéro| folyamatosan

e|végezzuk
Gazdá|kodéls és pénzügyi e||enorzését a Józsefuárosi Önkormźnyzat Belső ellenőľzési

Iroda folyamatosan végzi Minden év januźtr hónapban az ę|óző évi normatíva a|apjźn
ellenőrzi a napközi és étkezési normatíva felhasználását, az eddigi jelentések alapján csak
formai hibákat észleltek illetve javaslatot tettek az étkęzési pľogľam fejlesztésére, bővítésére.

E|oző évi Pénzmaradvźlny tényleges ellenorzését is a Belső Ellęnőrzési iroda végzi.
Intézményünket érintő megźú|apítás nem volt.

Javaslatuk a Kötelezettségvállalások pontosabb, áttekinthetőbb nyilvántartás
vęzetésére irányult.

5. Osszegzés

5.l A beszámolási időszak értékelése:

A beszámolási időszak progľamjait áttekintve az ę|mtl|t 4 év munkáját sikeresnek és

eredményesnek éľtékęlęm.
A szakmai munka állandó, egyenletes magas színvonalon folyik.
.A HH és HHH tanulók arźnya folyamatosan nő, ennek ellenére is sikeres innovációkat
tudtunk megvalósítani, miközben megcíriztĹik korábbi énékeinket, hagyományainkat.

A fenntaľtó anyagi támogatásátva| az e|miit 2 év a|att az iskola homlokzata, tetőszerkezet és

belső festése megtörtént, igy az t$ tanévben igazán szép környezętbęn tudjuk fogadni
tanítványainkat.

Az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket _ eszközök, b,űtorzat _ pá|yźnati forrásokból és az
iskola saját bevételéből folyamatosan bovítettük, megújítottuk. Ellátottságunk jó színvonalú.

Sajnos a tornaudvarunk és játszóudvarunk felújítása el sem kezdődött, ami a színvonal
sportolás feltételeit és a szabadidő eltoltéséhez sztikséges kulturált körülméný teremthetné
meg a tanulóink számźra.

5.2. Teľvek a jiivőľe vonatkozóan:

A 2OI|l20I2-es tanév végétől jogutódként működtetjtik a Pľátęr Általános Iskolát. A két
iskola egyesítése új feladatok e|é á||ítja a tantestiiletet, a tanulókat és szüleiket egyarént.
Fő feladatunk a zökkenőmentes átmenet megoldása, az eme|t szintű tęstnevelés és angol
nyelvoktatás fejlesztése. Informatika oktatásunkat az első évfolyamtól kibővítjük, 7', 8.

osztáł|yban emelt szinten tanítjuk azBCDLbizonyítvźlny sikeľes megszerzése érdekében.

Hagyományainkat tovább kívánjuk ápolni, kiegészítve a Prátęr Általános Iskola hozott
éľtékeivel.

Bizom benne, hogy terveink megvalósitásźlhoz szükséges tětrgyi és személyi feltételek is
biztosítottak lesznek.

L3
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Tóblózatok:

í. A szolgáltatást igénybe vevők adatai

Szoleá ltatást ieénvbevevők szá ma

2. Alkalmazottak adatai

Az intézménv aIkalmazottainak létszáma

neve|ési év/tanév
2OO8/2OO9 2OO9la}tD 2OLO{2011. zOLr/zorf

férőhe|y alapító okirat szerint s60 560 s60 560

Csoport/osztá|y f0 L9 17 t6

Létszám 31.4 30s 295 267

Bejáró 8 9 t6 9

hátrányos heIyzetű L94 179 r_95 L78

haImozottan hátrányos helyzetű 110 110 103 97

sajátos nevelési igényű 58 56 53 43

Tanu|ási, bei||., magatart, nehézségge| ki.izdő 60 6f 50 54

napközis tfs Lzt 124 l_10

tanu|ószobás 20 23 31 fL
gyógytestneve|ésben részesü |tek L 0 2 0

Logopédiaĺ terápĺát igénybevevők 58 56 53 43

óvodás korosztá|y 0 0 0 0

Ebből á|ta|ános ĺskolás korosztály 58 56 53 +3

középisko|ás korosztá|y 0 l 0 0

N evelési ta nácsadást igénybevevők 60 62 60 54

óvodás korosztá|y c 0 0 0

á|ta |ános isko|ás korosztá|y 60 62 60 54

középisko|ás korosztá ly l 0 0 0

iskoIaérettségifejIettségi vizsgá |atban része-
sü|tek száma

24 37 f5 36

neve|ésiév
/tanév

pedagógus (fő) pedagógiaĺmun-
kát segítő (fő)

egyéb (fő) Osszesen

(fő) (á|ĺásheIy)

2OO8/2OO9 50 4 23 77 70

2009ĺ2oL0 52 3 2t 76 70

201012011 +9 5 19 73 67

fortl2012 +7 5 20 72 66

t4
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3. Eredmények

Tanulmánvi adatok (tanév végi)

Kiizépfokú intézménvbe való felvétel

Tanév
zo08/2009 z0o9l20t0 20L0laott 20LuZ0t2

Magatartás pé|dás 80 9Ą 74 54

lo 89 85 70 79

vá|tozó 7Z 84 7! 64

Szorgalom pé|dás 47 62 44 3r_

lo 91 89 76 64

vá|tozó 101_ 91 75 83

Kitűnők száma 7 8 11 8

E|égteIen 7-2tárevbó| L4 9 24 20

3 vagy több
tárgybó|

19 12 24 13

TanuImányiát|ag

Szöveges értéke|és
1-4. évfolyam

kivá|ó

jő
megfeIelő

feIzá rkóztatásra
szorul

tanév 200812009 2009/f0to fo].o/foLL zOLr/2012

ielentkezők létszźtma 39 33 40 32

felvételt nyertek létszÁma

4 osztiílyos gimn.ázium 5 2 3 2

6 osztiílyos gĺmnazĺum 0 0 l c

8 osztályos simnázilľn 1 0 0 l
Szalĺközepiskola 23 22 18 2L

Szakiskola L0 9 19 9

osszesen 39 33 40 32

1,5
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Elismeľések. kitiintetések

Gazdálkodásľa vonatko ző adatok adatok eFt-ban

Elismerés, kittintetés megnevezése eve Elismerésben, kittintetésben
részesült személy, szerv ezet

Adomránvozó

|ózsefuáros gyermekeiért 2008 Simon Zsuzsanna Fenntartó

|ózsefváros gyermekeiért ZOLT Susits Éva Fenntartó

Polgármesteri dicséret foLt Rátkai Ferencné Fenntartó

Polgármesteri dicséret 20L2 Karácsonyi Ibo|ya Fenntartó

Mesnevezés 2008 év 2009 év 201.0 év Z0IL év

Bevétel összesen: 302.855 279.855 3t2.567 282.3L1

ebből Saját bevétel Lf.42t l_4.009 L4.708 L5.008

Atvett pénzesz-
koz

74C 237 417 3.o2Ą

Támogatáséľtékű
bevétel

1.487 f.802 8.404 2.zr0

Finanszírozás f88.20r .268.4t1 289.038 262.078

Kiadás összesen: 29s.930 298.L74 286.204 304.025

ebbő| Szemé|yi juttatás I77.350 L78.854 L80.526 L68.946

Munkaadóij áru-
|ék

54.070 52.09f 46.327 42.985

DoIogikiadás 53.693 53.054 54.691 64.569

El|átottak jutta-
tása

2.731. 2.702 3.539 f.975

FeIhaImozásiki-
adások

r_.468 T.577 727 245
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Az intézmény helyiségei (db)

Tanítási, fogla lkozási helyiségek Testnevelés Konyha

tanterem csoportszoba Ossz. tomaterem tornaszoba főző TáIaló
terem szakterem ossz. terem szak ossz.

20 6 f6 4 + 30 f I 0 L

19 7 26 4 4 30 2 I 0 1

19 7 26 4 4 30 f 1 0 I

16 1_0 26 4 4 30 2 L 0 1

Ertéke|és (intézményvezetés
vé|eménye a|apján)

nagyon jó jó megfele|ő nem megfele|ő

Eoü|etek állaoota X

Mellékhe|vĺsések á| |aoota x

Bútorzat
Tantermekben,
csoportszobákban

x

Kiąz a| o Á|ő h o|rlięéop khen x
Irodákban x

Szertá ra k felszere|tsépe x

Testneve|és fe|téteIei x

Játszóudva r. soortudvar X

Infrastru kturá lis el|átottsás
Számítógépes e||átottság

Feĺúiítás. karbantartás adatok eFt-ban
2008 .év 2009 év 2010 év fo1-1' év

Fe|újítás 0 0 0 53.720

Epü|et 53.720

Egyéb (eszközök)

Karbanta rtás 5861 4149 615 1396

Épü|et 5015 3137 80 997

Egyéb (eszközök) 846 LO12 535 405

t7
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5 Szabálvzatok kimutatása

F elesle ges vagyontárgyak haszno s ításátnak, selej tezési szab. 2 0 1 0. 0 9. 0 1 .

S zab dly zut megn evezés e

Beszeľzések lebonyolĺtásáľól szabźúyzat

Ügyrend

S zámviteli p olitika szab á|yzat

P énzkeze|é si szab ályzat

Le|tár ozási és leltárkész ítési szabáůvzat

Eszkozök és forľások éľtékelési szabáůyzata

Közb e szerzé si szab ályzat

Munkab izto nsági szab źúy zat

Tűzvédelmi szabáiyzat

B ér gazdéikodási és bérkönyvelé si szabźůyzat

K iki.i l deté s i szab źlyzat

Váll alkozás i szab éúyzat

onköltsé g szźlmitási szab źlyzat

Cafetéria szabźiyzat

Szew ezeti és működés i szabábľzat

Pá'|yazati szabźiyzat

Kockázatęlemzés

A d atkezel é si szab á|y zat

S zab źiýa|an s á gok kez e l é sének szab á|yzata

B első ellenĺírzési szab á|y zat

Iratkez e lé s i szab źůyzat

FEI'VE rendszerét bemutató szabá|yzat

Hatdlyba lépés ideje

2011 01.01.

2010.09.01.

2010.09.01.

2010.09.01.

2010.09.01.

2010.09.01.

2012.03.08.

r 998.

1998.

2008.08.01.

2011.04.14.

2011.03.01.

2011.01.15.

2011.

f009.08.25.

2009.09.01.

2005.04.10.

2009.09.01.

2005.04.10.

2004.04.01.

2003.04.0r.

2055.04.10.
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