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A Kecskeméti Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a kozigallas.hu honlapon 2019. március 16-án a 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) be-

osztás ellátására.   

1. Szakmai önéletrajz  

Személyi adatok 

Név: Mátrainé Németh Katalin 

Születési hely:  

Születési idő:  

Lakcím:  

Eddigi munkakörök   

2013. 09. 01- 2019. 08.15. Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola  

Intézményvezető-helyettes 

2007. 07. 01.- 2013. 08. 31. Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Isko-

lája 

Intézményegység-vezető helyettes 

2006. 10.16-2007. 06.30. Mátyás Király Általános Iskola Kecskemét 

 Igazgatóhelyettes 

1986-2006. Mátyás Király Általános Iskola Kecskemét 

Tanító 

Végzettségek, iskolák 

2013 -2015.  Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszék 

Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbképzési Szak 

1983-1986. Eötvös József Tanítóképző Főiskola Baja 

Tanító, rajz szakkollégium 

1979-1983. Közgazdasági Szakközépiskola Kecskemét 

Képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus  

Továbbképzések 

2017 Tehetségek motiválása 

2013  Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására 
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2012 Esetmegbeszélés és konfliktuskezelés, avagy a tanári munka kapcsolati kríziseinek ke-

zelése  

2012 A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési feltétel-

rendszer kialakítása 

2012  Hálózati együttműködések, kapcsolatok 

2012  Változásmenedzselés a közoktatási intézményekben 

2011  A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban 

2011  Alulteljesítő tehetségek 

2011  Tehetség és kreativitás 

2010 A kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazása – Szövegértés-szövegal-

kotás az 1-4. évfolyamon 

2008  Matematika csodái  

2008  Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás 

folyamatában 

2000 Rajz - vizuális nevelés 

2001 Tanári számítástechnikai tanfolyam 

1993 A tanári hatékonyság fejlesztése (Gordon módszer) 

2. Szakmai életút 

Életutamban kiemelem szakmai fejlődésem legfontosabb állomásait, melyek tükrözik az 

önfejlesztésemre vonatkozó tevékenységeimet, valamint a tanítás-tanulás támogatását elősegítő 

intézményvezető-helyettesi munkámat, a szervezeti kultúra javítására tett erőfeszítésemet. 

1979-1983 között a Kecskeméti Közgazdasági Szakközépiskola tanulója voltam, itt sze-

reztem szakmai érettségit és képesített könyvelő, vállalati tervező, statisztikus szakmát. Már a 

középiskolai évek alatt kiderült számomra, hogy nem ezen a szakterületen kívánom folytatni 

utamat, azonban ez a négy év sem telt el haszontalanul. Megtanultam a folyamatokat összefüg-

géseiben szemlélni, hosszú és rövidtávra tervezni, statisztikai elemzésekkel a folyamatokat ér-

tékelni a gazdasági/vállalati élet területén. Ezek a kompetenciák a pedagógia területére is adap-

tálhatók, jelenlegi munkakörömben, intézményvezető-helyettesként hatékonyan tudom őket al-

kalmazni. 

Az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán 1986-ban kaptam meg diplomámat általános 

iskolai tanító szakképesítéssel, rajz szakkollégiumi specialitással. A főiskolai évek alatt bebi-

zonyosodott számomra, hogy ez az én utam. Tanítóként lehetőségem lett egyszerre nevelni-
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oktatni és tanulni, beosztottként és vezetőként helytállni, mindennapi munkám során együttmű-

ködni tanítványaimmal, szüleikkel, kollégáimmal, főnökeimmel, az intézmény partnereivel.  

1986-ban tanítói állást kaptam Kecskeméten a Mátyás Király Általános Iskolában. Az első há-

rom tanévben 3. és 4. évfolyamokon dolgoztam, minden tantárgyat tanítottam. Ez nagyon jó 

indulásnak bizonyult, mert kipróbálhattam magam minden területen és kezdőként együttműkö-

désre késztetett egyrészt a párhuzamos osztályok tapasztalt tanítóival, másrészt a napközis pá-

rommal. A tanítás első éveiben megtapasztaltam a szaktanácsadás fontosságát, annak előnyeit. 

Az iskolában tartózkodó kirendelt szaktanácsadó többek között az én óráimat is látogatta. Hasz-

nos gyakorlati tanácsokkal látott el, több pedagógiai tevékenységemet megerősítette, ami önbi-

zalmat adott.  

1986-tól 2006-ig minden tanévben osztályfőnökként dolgoztam. Az új osztályok tanulóit a tan-

évkezdés előtt otthonukban meglátogattam, jelenleg is meglátogatom, habár már nem látok el 

osztályfőnöki feladatokat intézményvezető- helyettesi kinevezésem óta. A családlátogatáson 

szerzett tapasztalatok, a szülőkkel történő beszélgetések, a tanulók iskolakezdés előtti megis-

merése alapot nyújt a tanulói és szülői közösség kialakításához, fejlesztéséhez. A látogatások 

alkalmával részben felmérhető a családok kulturális és társadalmi háttere és ezt a pedagógiai 

folyamatok tervezésénél mindig figyelembe tudom venni. Osztályfőnöki feladataim egyike volt 

az iskolán kívüli foglalkozások szervezése. Ezek olyan tanulási-tanítási formák, közösségfej-

lesztő módszerek, amelyek elősegítik, a kognitív képességeken túl, a tanulók szociális kompe-

tenciáinak fejlesztését. Osztályfőnökként részt vettem továbbá az azonos évfolyamon tanító 

kollegákkal együtt iskolai műsorok megvalósításában. 

Sokat tettem/teszek azért, hogy a szülők és az iskola kapcsolata példaértékű legyen.  

Mikor első gyermekem születése után, 1992-ben visszamentem dolgozni, akkor már is-

kolaotthonos formában tanítottam, fő tantárgyként matematikát, mellette pedig környezetisme-

retet, rajzot, testnevelést. A szakmai munkaközösséggel azon munkálkodtunk, hogyan tehet-

nénk még hatékonyabbá e tárgy tanítását. Szakmai megbeszéléseket folytattunk, külön figyel-

met fordítottunk az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésére. Annak érdekében, 

hogy felfrissítsem a főiskolán szerzett módszertani ismereteimet, még az 1992/1993. tanév 

megkezdése előtt részt vettem a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett heu-

risztikus programozású olvasás- és írástanítási tanfolyamon. Pedagógiai módszertáram fej-

lesztése, a munkámban használható új fogások megismerése mindig is vonzott, ezért a Gordon 
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Iskola Tanári eredményesség tanulása elnevezésű kezdő és haladó tréningjén is részt vet-

tem. Ez a tréning segített a kommunikációs technikák fejlesztésében és a konfliktuskezelés, 

problémamegoldás hatékonyságának fokozásában.  

1999-ben tanári számítástechnikai tanfolyamon vettem részt egy 140 órás képzés keretében. 

Egyértelművé vált számomra, hogy a számítástechnika nélkülözhetetlen lesz a tanítás során. 

(Engedélyszám: 03-09-102894). Ekkor kezdtem az informatikával ismerkedni, azóta már a ta-

nítás és a mindennapjaim részévé vált.  

Az 1999/2000-es tanévben alsó tagozatos kollégáimmal, az iskolaotthonos oktatás keretében 

kidolgoztunk egy péntek délutánonként működő kézműves rendszert. Párhuzamosan tartottuk 

a foglalkozásokat az 1-2. és a 3-4. évfolyamosoknak. Ez egy olyan intézményi szintű innováció 

volt, amely keretében megvalósult a tanulók kreativitásának, manuális kompetenciájának fej-

lesztése és különböző kézműves technikák megismerése. Intézményünkben 2003-tól a 

KINCSO Művészeti Alapiskola vette át ezt a tevékenységet, itt óraadó tanítóként dolgoztam 

2005-ig. Ez a munka lehetővé tette számomra, hogy a rajz- vizuális kultúra tanításában az is-

kolai rajzórán kívül is kipróbáljam képességeimet, hasznosítsam a főiskolán és a 2000-ben rajz 

- vizuális nevelés (062/12/2000 engedélyszámú) 30 órás továbbképzésen szerzett ismeretei-

met. 

Szakmai fejlődésemet szolgálta együttműködésem a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt szervező 

MATEGYE alapítvánnyal. 2003-ban a 3. évfolyamos megyei feladatsor, 2004-ben a 4. évfo-

lyamos országos döntő feladatsorának lektora voltam. 

Tanítóként mindig törekedtem arra, hogy tanítványaimmal szakkörön vagy az iskolaotthonos 

oktatási forma keretein belül a tananyagon kívüli matematikai ismeretekkel, problémákkal is 

foglalkozzunk.  

Az alábbiakban az idei és a tavalyi év matematikaversenyein tanítványaimmal elért eredmé-

nyeinket sorolom fel: 

2019-ben a megyei Zrínyi Ilona matematikaversenyen egyéniben 3. évfolyamon 1. hely, 

2019-ben a megyei Zrínyi Ilona matematikaverseny csapatversenyében 3. évfolyamon 1. hely, 

2018-ban a megyei Bolyai matematika csapatversenyen 3. évfolyamon 2. hely, 

2018-ban Arany János Általános Iskola regionális természettudományos verseny 2. évfolyamán 

3. hely, 

2018-ban a megyei Zrínyi Ilona matematikaversenyen csapatversenyében a 2. évfolyam csapata 

1. hely. 
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A versenyre történő felkészítés a pedagógia munka egyik legszebb része. A tanítónak egyrészt 

felkészültnek kell lennie az adott verseny feladattípusaival kapcsolatban, másrészt motiváltnak 

kell lennie, a tanítványokat is motiválttá kell tennie, képes kell, hogy legyen az adott gondol-

kodási minta, probléma-megoldási stratégia átadására. 

Az iskola tanulóinak támogatására alakult meg 2004-ben a Corvin, az Emberközpontú Neve-

lésért Alapítvány, melynek nagy, 280 fő körüli szülőt, számtalan támogatót megmozgató ren-

dezvénye a minden évben megrendezett jótékonysági bál. A bál szervezése 2007 óta tartozik 

önként vállalt feladataim közé, mára már egy jól működő team segíti munkámat. 

2006. május 19 és 26 között igazgató úrral, egy kollegámmal és 6 tanulóval együtt a When the 

sun rises (Mikor a nap felkel) Comenius pályázat keretében – melyet intézményünk elnyert 8 

más országgal közösen - Svédországban, Örebroban ismerkedhettünk meg a svéd oktatási kul-

túrával, módszerekkel, az integráció kitűnő formájával. A programban rajtunk kívül Svédor-

szág, Izland, Németország, Olaszország, Ausztria, Lengyelország, Törökország, illetve Erdély 

egy-egy iskolája képviseltette magát. A projekt diák és tanárcserékkel, közösen elkészített pro-

duktumokkal segítette hozzá a résztvevőket a multikulturális ismeretek befogadásához. Sokat 

jelentett számomra a svéd oktatási modell megismerése, láttam az integráció megvalósítását, a 

projektmódszert, a tanóra vezetésének, a tanulók értékelésének hazaitól eltérő módját. Mind-

ezekből ötletet merítettem további nevelő-oktató munkámhoz, igyekeztem adaptálni az ott lá-

tottakat, kollégáimnak pedig átadni az ott szerzett tapasztalatokat.  

A 2006/2007-es tanév kezdetén igazgató úr felkérésére elvállaltam a Mátyás Király Általános 

Iskola igazgatóhelyettesi megbízatását, melyet 2006.10.16 - 2007.06.30. között láttam el. Ak-

kor még a Mátyás Király Iskola teljesen önálló intézmény volt 429 tanulóval.  Ebben az integ-

rációt megelőző tanévben alkalmam volt az igazgatóhelyettesi teendők megismerésére, saját 

képességeim tanításon kívüli kipróbálására. Igazgató úr és a kollegák támogatása, a kitűzött 

célok megvalósítása önbizalmat adott a folytatásra. 

A folytatás más formában következett. A fenntartó 2007. június elsejével létrehozta a Corvina 

Óvoda és Általános Iskolát, 2007. 07. 01- 2013. 08. 31. között a Corvina Óvoda és Általános 

Iskola Mátyás Király Általános Iskolájában voltam intézményegységvezető-helyettes. Alapfel-

adatom továbbra is a Mátyás Király Iskola, mint intézményegység, helyettesi teendőinek ellá-

tása maradt, de több olyan feladatból is kivettem a részem, ami az egész intézményt érintette. 

Elsőként érdemes megemlíteni az új intézmény dokumentumainak elkészítését (Pedagógia 

Program, Házirend, SzMSz). Fontos feladat volt az egységek alapdokumentumainak összefé-

sülése úgy, hogy mindegyik tag megőrizze egyéni sajátosságait. Igazgató urat folyamatosan 
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segítettem a munkafolyamatban. Feladatom volt még az intézményi normatíva, statisztika, a 

mátyásos tantárgyfelosztás, órarend elkészítése, összehangolása az intézményegységekkel, 

szakmai kommunikáció és kapcsolattartás az intézményegységek, telephelyek vezetőivel, mun-

kaközösség vezetőkkel és sokszor az egyes pedagógusokkal. Megerősödtek olyan kompetenci-

áim, mint az együttműködés, konstruktív kommunikáció, nyitottság, vitakészség, probléma-

megoldás, alkalmazkodás, elemzés. Legerősebben szervezési képességem fejlődött, amely ve-

zetőhelyettesi munkakörben talán az egyik legfontosabb képesség. 

A négy óvodából és négy iskolából álló intézményben lehetőségem volt betekinteni az óvodák 

életébe, valamint szorosabbá tenni az óvodák és iskolák közötti együttműködést. Támogattam 

igazgató úr és az igazgatótanács munkáját, szükség szerint részt vettem az óvodai programokon, 

szülői értekezleteken, melyek a beiskolázást segítő marketingtevékenység fontos elemei voltak. 

Intézményegységvezető-helyettesként egyedül láttam el a Mátyás Iskola helyettesi teendőit a 

megnövekedett tanuló és pedagógus létszám ellenére. Tanulóink száma ez idő alatt 451 főről 

595 főre emelkedett. A megnövekedett létszámmal együtt járt a helyettesi feladatok növekedése 

is.  

A helyettesi munkakör ellátásával egyidejűleg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően tanítási 

óráim száma csökkent, csak matematikát tanítottam és hozzá kapcsolódóan az iskolaotthonos 

formának megfelelően önálló tanulást vezettem. Érdeklődésem még inkább a matematika felé 

fordult, így két továbbképzésen is részt vettem 2008-ban: Matematika csodái (OM 

175/120/2005 engedélyszámú 30 órás) és Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanu-

lási-tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában (OM 175/142/2005 engedélyszámú 

30 órás). 

Kecskemét Megyei Jogú Város vezetése 2008-ban kiemelkedő oktató –nevelő tevékenysége-

mért „Az év pedagógusa” elismerést adományozta, majd 2009-ben, pedagógusnap alkalmából 

intézményegységvezető-helyettesi munkámat köszönte meg. 

A Mátyás Iskolában 2009/2010. tanévtől bevezettük az angol-magyar két tanítási nyelvű 

programot, melynek megálmodója igazgató úr volt. A program tervezésétől kezdődően, intéz-

ményvezető-helyettesként segítem, támogatom a képzési forma működtetését. Pedagógiai 

programunk helyi tantervében az óratervi struktúra kialakítását, a csoportbontások megterve-

zését igazgató úrral együtt végeztük. 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben 1. és 5. évfolya-

mon az új óraterv bevezetése is a feladatom volt. A tantárgyfelosztás tervezését és az iskolai 

órarend elkészítését 2007 és 2014 között egyedül végeztem, 2014 óta pedig intézményvezető-
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helyettes kolléganőmmel közösen végezzük ezeket a feladatokat. Folyamatosan készítek elem-

zéseket a rendelkezésre álló adatokból és teszek javaslatokat arra vonatkozóan, hogy a képzési 

formát, a tanulók terhelhetőségének és fejlődésének figyelembe vételével a leghatékonyabban 

tudjuk működtetni. Ez az intézményi innováció már 10 év óta átszövi mindennapi munkánkat. 

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában komplex mérési, értékelési rendszert 

alakítottunk ki, melyben szerepem volt a matematikát érintő mérések céljának, tartalmának, a 

mérések lebonyolításának kialakításában. Szerepem volt továbbá az elkészült elemzések érté-

kelésében, az országos kompetenciamérés koordinátori teendőinek ellátásában, az egész mérési 

rendszer működtetésében. A mérési rendszer egyik fontos eleme az 1. évfolyamos két tanítási 

nyelvű képzésben tanuló diákok diagnosztikus mérése, melynek feladata a gondolkodási képes-

ségek, a megszerzett tudás alkalmazási szintjének megállapítása a két tanítási nyelvű csoportok 

kialakítása céljából. A mérés területei: magyar, matematika, írásbeli és szóbeli angol. A mérés 

koordinálását 2010 óta végzem. A koordináláson túl a matematikai terület pedagógiai-szakmai 

felügyeletét is ellátom.  

Ahhoz, hogy intézményvezető-helyettesi feladataimat szakszerűbben végezhessem, hogy 

pedagógus kollegáimat minél hatékonyabban tudjam támogatni, több továbbképzést is elvégez-

tem egy iskolai TÁMOP 3.1.4. projekt keretében. 2012-ben: Esetmegbeszélés és konfliktus-

kezelés, avagy a tanári munka kapcsolati kríziseinek kezelése (OKM-4/55/2009 engedély-

számú 30 órás), A referencia-intézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszerve-

zési feltételrendszer kialakítása (00157-2009 nyilvántartási számú), Hálózati együttműkö-

dések, kapcsolatok (00157-2009 nyilvántartási számú), Változásmenedzselés a közoktatási 

intézményekben (OKM-3/75/2007 engedélyszámú 30 órás). 

A 2013-14. tanév új szervezeti felépítést hozott. Már a tanévet megelőzően, 2013. január else-

jével, a Corvina intézményből kiváltak az óvodák, mert önkormányzati fenntartásban maradtak, 

az iskolák pedig a KLIK fenntartásába kerültek. 2013. szeptember elsején alakult meg a Kecs-

keméti Corvin Mátyás Általános Iskola, melynek intézményvezető-helyettesi feladatait 2013. 

09. 01-től látom el. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdetett a Közigazgatási Állásportál honlapján 2014. április 11-én a Kecskeméti Corvin Má-

tyás Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására, melyet 

sikerrel megpályáztam. Ez a megbízásom 2019. 08.15-ig tart.  

A TÁMOP 3.1.4. projekt keretében megszerzett vezetői ismereteken túl szükségesnek tartottam 

a közoktatási vezetői szak elvégzését. Többek között azért, mert a három tagintézmény és a 
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központi iskola 45 pedagógusának és 595 tanulójának irányítása magasabb vezetői kvalitásokat 

kívánt. 2015-ben kaptam kiváló minősítésű diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki 

Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető és Pedagógus Szakvizsga Szakirányú Továbbkép-

zési Szakán.  

Fontosnak tartom megemlíteni, a pedagógus minősítések során, kollégáimnak nyújtott 

támogató, segítő tevékenységemet. A segítségnyújtás több formában valósul meg: felajánlom 

kollégáim részére az óráimon történő hospitálást, segítő szándékkal meglátogatom óráikat, 

majd szakmai megbeszélést folytatunk. Ha a minősülő kolléga igényli, akkor a készülő portfó-

lióját elolvasom, észrevételeimet megfogalmazom. Intézményvezető-helyettesként ösztönzöm, 

bátorítom munkatársaimat a minősítési eljárásban való részvételre. 

3. Motiváció 

Közel 33 éve vagyok a pedagógus pályán, ebből 13 évet töltöttem el magasabb vezetői 

beosztásban. A fent leírtakból kiderül, hogy mindezt egyetlen munkahelyen, a Mátyás Király 

Általános Iskolában. Mindig az iskola, a tanítványok, a családok, a kollegák voltak fontosak 

számomra. Hogyan tudnánk helyi szinten még jobbá tenni a nevelést-oktatást? Hogyan tudnánk 

a hozzánk járó családok gyermekeinek életét megkönnyíteni, a felmerülő igényeket kielégíteni?  

Ennek a két kérdésnek a megválaszolása, tettekben való megjelenítése motivált és motivál most 

is. Terveim között szerepel a kollégáimmal, vezetőtársaimmal közösen elért magas színvonalú 

nevelő-oktató munka megtartása, eredményességének növelése, a pedagógus „csapatban” meg-

lévő szellemi tőke, kreativitás kibontása. Mit kell ezért tennem? Lehetőség szerint mentorálni 

a pályakezdő kollégákat, a régóta pályán lévőket lelkesíteni, hitükben megerősíteni, saját szak-

mai érdeklődésemet fenntartani, megismerni új módszereket, nyitottnak lenni és pedagógusként 

is ember maradni a szó legnemesebb értelmében. 

 

4. Helyzetelemzés 

4.1. A z intézmény rövid bemutatása 

A mai elnevezésű Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 1983. augusztus 26-án nyitotta 

meg kapuit 499 diáknak, akiket 29 pedagógus és 8 technikai dolgozó várt. 

Az elmúlt 35 évben több fontos változás történt az intézményben. 
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A 80-as évek végén az orosz nyelv mellé bevezetésre került az angol is. 1992-től csak angol 

oktatás folyik iskolánkban. Az angol nyelv oktatása mára az intézmény fő profilja. 

A szervezeti struktúrában is volt változás az elmúlt években. 2007. július 1-jével a fenntartó, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, létrehozta a Corvina Óvoda és Általános Is-

kola közös igazgatású közoktatási intézményt 3 óvodából és 4 iskolából a város keleti részén, 

mely 13 telephelyen működött 2012. december 31-ig.  

2013. január elsejétől az óvodák az önkormányzat fenntartásában maradtak, míg a négy iskola 

Corvina Általános Iskola néven a KLIK fenntartásában, önkormányzati működtetéssel üzemelt 

tovább.  

2013. szeptember 1-jétől nemcsak névváltozás történt, hanem a szervezeti felépítés is más lett. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola elnevezéssel egy intézmény alakult, melynek 3 

tagintézménye van: a Hunyadi János Általános Iskola, a Kertvárosi Általános Iskola és a Mat-

hiász János Általános Iskola. 2015. január elsejétől a fenntartói és működtetési feladatokat a 

Kecskeméti Tankerületi Központ (6000 Kecskemét Homokszem u. 3-5.) látja el. 

Az intézményvezető-helyettesi feladatokat, a törvényi előírásnak megfelelően, három he-

lyettes végzi. Mindannyiunk alapvető feladata az intézményvezető munkájának segítése, az in-

tézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása. Hármunk között a feladatok 

megosztásra kerültek, így hozzám tartoznak a Mátyás Iskolát - különösen az alsó tagozatát - 

érintő nevelő-oktató munkával kapcsolatos teendők. Ezek közül néhányat emelek csak ki: helyi 

tantervünk felülvizsgálata, tantárgyfelosztás, órarendek elkészítése, a KRÉTA napló naprakész 

állapotának biztosítása, helyettesítések megszervezése, iskolai, intézményi mérések, szabad-

idős programok koordinálása, fenntartó részére adatszolgáltatás elvégzése, tanulmányi munka, 

mérési eredmények elemzése.  

Az intézményvezető-helyettesi feladatok megosztásához igazodva a továbbiakban a Má-

tyás Iskolát mutatom be. 

4.2. Adatok a szakmai alapdokumentum alapján 

Hivatalos neve: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

Idegen nyelvű neve: Corvina Primary School 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. 

Alapító: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Fenntartó:  Kecskeméti Tankerületi Központ 

Kecskemét, Homokszem utca 3-5. 
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Típusa: általános iskola 

OM azonosító:200921 

Köznevelési és egyéb alapfeladata:  

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. feladat ellátási helyen 

általános iskolai nevelés-oktatás 

 nappali rendszerű iskolai oktatás 

 alsó tagozat, felső tagozat 

 első évfolyamtól 8. évfolyamig a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos neve-

lési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogya-

tékos, halmozottan fogyatékos, autizmus sprektumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallási fo-

gyatékos, érzékszervi fogyatékos – látás fogyatékos) 

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, ér-

zékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődés zavarral küzdők) 

 két tanítási nyelvű nevelés-oktatás (angol nyelv) 

 egész napos iskolai képzés 

 egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

 iskolai könyvtár    

Maximálisan felvehető tanulói létszám: 650 fő     

Iskolánk specialitása az angol magyar két tanítási nyelvű program, valamint az emelt szintű angol 

nyelvoktatás.              

4.3. Személyi feltételek 

4.3.1.  A nevelői létszám alakulása 

Pedagógus munkakörben dolgozó: 55 fő  

Ebből tanítói munkakörben dolgozó: 31 fő, tanári munkakörben dolgozó: 24 fő 

A teljes szakos ellátottság biztosításához szükséges, hogy 4 tanító kolléga felső tagozaton is - 

képesítésüknek megfelelően magyar nyelv és irodalom, matematika, etika tantárgyakat - tanít-

son. Valamint, ahhoz, hogy a helyi tantervben meghatározott feladatokat teljesíteni tudjuk, a 

tagintézményekből a felső tagozatra áttanít 3 pedagógus. Az intézményi áttanítások zökkenő-

mentességét a jól összeállított órarenddel biztosítjuk, melyet Vargáné Rózsa Piroska 
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kolléganőmmel közösen készítünk el. Foglalkoztatunk 2 fő óraadót, egyikük az 1. évfolyam két 

tanítási nyelvű csoportjaiban angol nyelvi kommunikációt tanít, másikuk 3. évfolyamon a sakk 

oktatását végzi csoportbontásban. A sakkot oktató kolléga tartós távolléte miatt az óráit össze-

vontuk a plusz testneveléssel. 

  

Forrás: saját készítés 

A nevelőtestület életkor szerinti megoszlása mutatja, hogy a 45 és 59 év közötti pedagógusok 

száma összesen 31 fő. Ők kellő tapasztalattal rendelkeznek a tanító-nevelő munka területén, 

szaktárgyi, módszertani tudásukat megosztják a fiatalabb, pályakezdő kollégákkal. A szakmai 

együttműködés nem csak a munkaközösségekben példaértékű, hanem az azonos évfolyamon 

dolgozó pedagógusok, osztályfőnökök között is. Örömmel tölt el, mikor lelkes, gyakornok pe-

dagógusok jelentkeznek a meghirdetett állásokra és hosszabb távon gondolkodnak a pedagógus 

pályában, illetve a Mátyás Iskolában. 

A pedagógusok minősítő rendszeréhez jól alkalmazkodtak kollégáim, a minősítő vizsgán/eljá-

rásban minden érintett kolléga példaértékű módon vett részt. A nevelőtestületből egyre többen 

vállalták önkéntesen a magasabb fokozat elérését. 

Iskolánk pedagógusai közül jelenleg 4 mesterpedagógus van, melyből ketten szakértői felada-

tokat látnak el. Pedagógus 2 fokozatban 20 fő, pedagógus 1 fokozatban pedig 29 fő van. Gya-

kornoki vizsga előtt áll 2 kollégánk. 

A pedagógusok jól felkészültek, fejlesztik szakmai, módszertani kultúrájukat, tudásukat. Töb-

ben mesterfokozatú diplomát szereztek, illetve voltak, akik szakvizsgát tettek. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 életkor

Pedagógusok száma életkor és oktatási szint szerint

tanító

tanár

ÖSSZES

fő



Intézményvezető-helyettesi pályázat | Mátrainé Németh Katalin 

 

 15 

 

Forrás: saját készítés 

Fel kell készülnünk azonban arra, hogy a következő öt évben várhatóan a kollégák 20% -a 

nyugdíjba vonul. A tanító munkakörben dolgozókat érinti nagyobb számban a nyugdíjba vonu-

lás, mert ott ez 8 főt, a tanároknál pedig 3 főt jelent. A tanítók pótlása talán egyszerűbb a vá-

rosunkban frissen diplomát szerzett pedagógusok köréből. A tanárok esetében már nehezebb a 

helyzet, mert a hiány területeket - angol nyelvet, informatikát, testnevelést - érinti a nyugdíja-

zás. Jó kezdeményezésnek tartom a Neumann János Egyetem által szervezett állásbörzét, me-

lyen a Kecskeméti Tankerületi Központ is részt vesz a kecskeméti iskolákkal. 

4.3.2. A nevelő-oktató munkát segítők 

Pszichológus: 1 fő (0,5 státusz az egész intézményben) 

Könyvtáros tanár: 1 fő 

Rendszergazda: 2 fő (az egész intézményben) 

Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

Iskolatitkár: 1 fő 

Munkaügyi ügyintéző: 1 fő 

Karbantartó 1 fő 

Udvaros 1 fő (0,5 – 0,5 státuszban megosztva a Mátyás és a Hunyadi Iskola között) 

Fontos kiemelni, hogy az iskolapszichológusi feladatokat mind a négy iskolában ellátja 

kollégánk. Az engedélyezett fél állás óraszámában a megnövekedett problémás esetek kezelé-

sére sem jut elegendő ideje, így a tehetségfejlesztés körébe tartozó feladatokat már nem tudja 

ellátni kollégánk. A Mátyás Iskolában részt vesz a tehetségazonosításban, de a tehetséges tanu-

lók „gyenge oldalának” fejlesztését a szaktanárok, osztályfőnökök végzik. 
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42%

7%
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Az iskolai könyvtárunkat egy könyvtáros tanár működteti fél státuszban. A hely szűkössége 

ellenére, jól szervezett tárolási és munkarenddel a felmerült igényeket (kölcsönzés, olvasótermi 

és internetes szolgáltatás) ki tudjuk elégíteni. A tárolási nehézségeket az évekkel ezelőtt elvég-

zett selejtezéssel tudtuk csak megoldani. A selejtezést könyvtáros kolléganőnk szakszerűen, a 

tőle megszokott precizitással végezte el. 

Két rendszergazda látja el a Corvina informatika rendszerének karbantartását, egyikük nagy 

részt vállal a nevelő-oktató munka támogatását szolgáló online felületek (KIR, KRÉTA) keze-

lésében is.  

A Mátyás Iskolában két pedagógia asszisztens segíti a tanítás-tanulás folyamatát. Egyikük ta-

nítói végzettségű angol műveltség területtel, így ő sokat segít a távollévők eseti helyettesítésé-

ben. Mindkettőjük heti órarendjében szerepel az ügyeleti feladatok ellátása, illetve a rászoruló 

(SNI-s BTMN-es) vagy még szakértő véleménnyel nem rendelkező, de pedagógusaink által 

kiszűrt, tanulók tanórai támogatása.  

Az iskolatitkár a 628 tanulóval kapcsolatos adminisztratív teendőket látja el, valamint a fenn-

tartó részére történő adatszolgáltatást is segíti. 

Munkaügyi ügyintézőnk feladata az egész intézmény gazdasági és munkaügyi feladatainak 

végzése, kapcsolattartás a tankerülettel.  

Karbantartónk lelkiismeretes munkájával nemcsak a kialakult problémákat oldja meg, a meg-

előző karbantartási feladatokat is ellátja. A négy iskola karbantartóinak szakmája különböző 

(asztalos, vízvezeték szerelő, burkoló), így a munkaerő átcsoportosításával többféle karbantar-

tási feladatot képesek szakszerűen ellátni. Udvarosunk heti munkaidejét a Mátyás és Hunyadi 

Iskola között megosztva tölti.  

4.4. A Mátyás Iskola közösségei, tanulói, nevelő-oktató munka 

A Corvin Mátyás Általános Iskolában négy osztályfőnöki (iskolánként egy-egy) és hat, 

intézményi szintű szakmai munkaközösség működik. Ezek: alsós reál, felsős reál, alsós humán, 

felsős humán, idegen nyelvi és fejlesztő munkaközösségek. A munkaközösségek igen magas 

létszámúak, ezért a sikeres munka érdekében az egyes feladatok elvégzésére mikro csoportok 

alakulnak. A vezetők jól koordinálják a munkát, sikerként könyvelhető el a közös corvinás 

programok, mérések, versenyek lebonyolítása, az online és az összekötőkön keresztül megva-

lósított kapcsolattartás, információcsere. A hatékony munkavégzés érdekében továbbiakban is 

szükség lesz a belső tudásmegosztásra, a jól kialakult támogató együttműködésre. 
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Iskolánkban jól működik a diákönkormányzat, az osztályképviselőkön keresztül a tanulók te-

vékeny szerepet vállalnak a diákélet alakításában. A diákönkormányzat munkáját segítő peda-

gógus személyében az idei tanévben változás történt. A személyi változás nem érinti a hagyo-

mányosan bevált, sikeres programok továbbvitelét, de fiatalos lendülettel, az informatika, kö-

zösségi média előnyeit is kihasználva segíti az új kolléga a szervezet működését.  

2013 szeptemberétől mind a nyolc évfolyamon három osztállyal indítottuk a tanévet, vagyis -

iskolánk 24 osztályossá vált. Azóta is, a sikeres beiskolázásnak köszönhetően, minden évben 

három első osztályt tudtunk indítani. Az osztályközösségek az osztályfőnökök munkájának kö-

szönhetően jól működnek, kollégáim, szabad idejüket felhasználva, a szülők támogatásával, 

több iskolán kívüli programot (színházlátogatás, könyvtárlátogatás, korcsolyázás, kerékpártúra, 

több napos osztálykirándulás, stb.) szerveznek tanítványaiknak. 

A 2018/2019-es tanévet 628 tanulóval indítottuk. A létszám 2014 óta 630 körül mozog. 

Kollégáimmal együtt nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a tanulólétszámot meg tudtuk 

tartani annak ellenére, hogy körzetünkben egyre kevesebb első osztályos korú gyermek él. Kö-

szönhetjük ezt az angol-magyar két tanítási nyelvű programnak, az emelt szintű angol nyelv 

oktatásának, az országos kompetenciamérésen (magyar, matematika, idegen nyelv), szaktárgyi 

és komplex versenyeken elért eredményeinknek, a sikeres közép és felsőfokú nyelvvizsgáknak, 

valamint a továbbtanulási mutatóinknak. 

4.4.1.  Beiskolázás  

év 2014 2015 2016 2017 2018 

össz.létsz. 

(fő) 

632 624 625 630 628 

elsősök 

sz. (fő) 

77 93 76 76 87 

Forrás: KIR-STAT 

A beiskolázáshoz a két tanítási nyelvű program biztosítja azt a lehetőséget, hogy körzeten kívüli 

gyermekeket is tudunk fogadni. Nagyon átgondolt, tervszerű beiskolázási programot működte-

tünk - melynek intézményvezető-helyettes kollégám a felelőse - a mindenkori negyedik évfo-

lyamon dolgozó tanítók s más kollégák bevonásával. A Mátyás Iskola kapuja nyitva áll minden 

óvodás korú gyermek előtt, legyen az kiemelkedő tehetség vagy akár sajátos nevelési igényű, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő. Arra törekszünk, hogy a tanítás-tanulás 

magas színvonalát megtartva az iskolánk mindenki iskolája legyen, érezze benne magát otthon 

minden diák. 
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4.4.2. Felzárkóztatás, tehetséggondozás 

A tanulók összetétele meghatározza az iskolában folyó nevelő-oktató munka tervezését. 

 

év 

össz. 

létszám 

(fő) 

2H 

(fő) 

3H 

(fő) 

SNI 

(fő) 

BTM 

(fő) 

iskola-

otthonos 

(fő) 

tanuló- 

szobás 

(fő) 

tanuló-

szobai 

csoport 

magán- 

tanuló 

(fő) 

2014 632 69 6 26 69 337 30 1 5 

2015 624 1 2 20 56 338 33 1 7 

2016 625 2 2 18 64 333 27 1 3 

2017 630 5 2 20 51 311 53 2 6 

2018 628 1 2 27 40 321 59 3 6 

Forrás: KIR-STAT 

A különleges figyelmet igénylő tanulók, ezen belül a különleges bánásmódot igénylők ellátása 

alsó és felső tagozaton is jól szervezett, minden tanulót a szakértői véleményben leírt javaslat-

nak megfelelően ellátunk. Ezen a területen is biztosított a szakos ellátottság, habár nem könnyű 

gyógypedagógus kollégát találni a munkaerőpiacon. 

Alsó tagozaton az egész napos iskolai forma lehetőséget nyújt a differenciálásra, legyen ez fel-

zárkóztatás vagy a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozás. A félévkor elégtelen osztály-

zatot szerzett diákok tanulószobai megsegítést kapnak. Az idei tanévben 3 tanulószobai csopor-

tot indítottunk. Az egyiket az alsó és felső tagozat közötti átmenet problémáinak csökkentésére 

az 5. évfolyam normál tantervű tanulóinak szerveztük, mely 25 fő körüli létszámmal igen jól 

működik. A másikat a kéttanos diákoknak ötödiktől nyolcadikig, ahol történelem szakos, ango-

lul igen jól beszélő kolléga segíti a tanulók délutáni tanulását. A harmadikat pedig hatodiktól 

nyolcadikig szintén normál tantervű diákok részére működtetjük.  

Felső tagozaton a tehetséggondozó munka szakórákon is jelen van, hiszen ezt szolgálják a 

nyelvi csoportbontások, a tanórai differenciálások, de szakköri órákat is biztosítunk. Működő 

szakköreink matematika, robotika, német, biológia, kémia és akvarista foglalkozás. 

4.4.3. Versenyeredmények 

Pedagógusmunkánk egyik legszebb része tanulóinkat motiválttá tenni tanított tárgyaink iránt, a 

tanulás iránt. A tehetséggondozás, versenyekre történő felkészítés egyik feltétele a kialakult 

motiváció. A különböző versenyeken elért eredmények bizonyítják, hogy a tehetséggondozásra 

fordított idő és energia megtérül.  
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Az elmúlt tanév legkiemelkedőbb eredménye volt a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei he-

lyesírási verseny döntőjében elért 2. helyezés, de számos országos versenyen első helyen vé-

geztek tanítványaink. Ilyenek voltak: Titok Arany János magyarverseny, Curie Kémia emlék-

verseny, Itthon Otthon országos földrajzverseny, Országos honismereti verseny. A Kvalitás 

verseny országos döntőjén több tantárgyból és több évfolyamon nem találtak legyőzőre diákja-

ink. A sport területén is jeleskedtek tanítványaink, a kosárlabda diákolimpia országos döntőjén 

a III. korcsoportos fiúk aranyérmet szereztek. 

Az idei tanévben is szép eredményeket tudhatunk magunk mögött, pedig a versenyek országos 

döntője még több esetben előttünk áll. 

A Titok Arany János magyarverseny országos döntője már márciusban lezajlott, melyen 7. év-

folyamon tanítványunk első helyezett lett. Ő tavaly, hatodikosként is megnyerte a versenyt. A 

Kis nyelvÉSZ verseny megyei fordulóján tanítványaink az 5. és 7. évfolyamon is a dobogó első 

fokára állhattak, így az országos döntőn képviselik megyénket, iskolánkat. 

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei döntőjén 3. évfolyamon az első és második helyen 

is mátyásos diák végzett, ők mind a ketten bejutottak az országos döntőbe. 

A Bolyai matematika csapatversenyen 1. helyen a 4. évfolyam, 2. helyen a 2. és 7. évfolyam, 

3. helyen a 3. évfolyam csapata végzett. 

A MATEGYE Bács megyei matematikaversenyen a 2. helyet 5. évfolyamon, a 3. helyet 3. és 

8. évfolyamon hoztuk el.  

Bolyai anyanyelvi csapatversenyen az 5.-es eredménnyel kollégánk történelmet írt, hiszen arra 

még nem volt példa, hogy egy osztályból delegált 3 csapat szerezze meg e rangos verseny első 

három helyét.  

A fenti eredmények is bizonyítják, hogy a Mátyás Iskola méltán nyerte el 2016-ban a Kiváló 

Akkreditált Tehetségpont címet. A jövőben pályázni kívánunk az Európai Tehetségpont címért, 

ennek eléréséhez szükséges a hatékony tehetséggondozó munka folytatása. 

4.4.4. Országos kompetenciamérés 

Diákjaink megszerzett kompetenciáit tükrözik a központi felvételi eredmények, a továbbtanu-

lási mutatók, valamint az országos kompetenciamérés eredményei. 

Alsó tagozaton az alapkészségek megalapozása, kulcskompetenciák kialakítása történik, 

elsősorban az anyanyelvi nevelésen keresztül, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra 

aktív befogadása, a társas-társadalmi érintkezés, az önálló ismeretszerzés és a tanulás. Az 

olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 

továbbhaladás. Fontos a már megszerzett tudás folyamatos mozgósítása, új helyzetekben 
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történő felhasználása. Ötödik-hatodik évfolyamon elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása a nevelő-oktató munka fő feladata. Hetedik-

nyolcadik évfolyamon pedig a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

Mindezt tanórai keretekben, illetve az egész napos iskolai forma által biztosított önálló 

tanulásokon, felzárkóztató, tehetséggondozó. szakköri foglalkozásokon valósítják meg a 

pedagógusok. 

Intézményvezető-helyettes kolléganőmmel elvégeztük az elmúlt öt év mérési eredménye-

inek összehasonlító elemzését, mindez bizonyíték arra, hogy iskolánk tanulóközösségét eltérő 

képességű diákok alkotják. A 2018-as adatok még nem állnak rendelkezésre, az OH tájékozta-

tása szerint azok májusban várhatóak. 

Létszámadatok: 

  2017 2016 2015 2014 2013 

6.évfolyamos tanu-

lók száma 
71 84 69 64 76 

6.évfolyam jelen-

tésben szereplők 
70 78 63 58 67 

8. évfolyam tanu-

lók száma 
62 60 77 58 58 

8.évfolyam jelen-

tésben szereplők 
57 52 68 51 51 

 

6. évfolyam matematika 

Kompetencia átlageredmények matematikából a 6. évfolyamon 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Várható teljesítmény a megyeszékhelyi 

ált. isk. telephelyek tanulóinak CSH-in-

dexe alapján 

1526  1543  1531  1532  1510  

Telephelyi matematika eredmény 1546 1555 1522 1550 1553 

Országos matematikai eredmény 1497 1486 1497 1491 1489 

Megyeszékhelyi nagy ált. isk. matematika 

eredmény 
1542 1537 1545 1529 1538 
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A táblázat 5 év adatait tartalmazza, melyből látható, hogy tanítványaink minden évben elérték 

a tőlük várható eredményt, az országos átlagtól viszont mindig magasabban teljesítettek. A me-

gyeszékhelyi nagy általános iskolák matematika eredményeihez viszonyítva is nagyon szép, azt 

meghaladó pontot értek el a diákok, kivétel a 2015. év, de ott sem szignifikáns az eltérés. 

6. évfolyam telephelyi matematika képességek szintbeli aránya 

       

6. évfolyam telephelyi matematika képessé-

gek szintbeli  aránya  
2017 2016 2015 2014 2013 

minimum 

szint 

1 szint alatti 1,4% 0,0% 1,8% 0,0% 1,5% 

1. szinten teljesítők 5,7% 10,3% 9,5% 8,6% 7,5% 

2. szinten teljesítők 17,1% 14,1% 23,8% 17,2% 16,4% 

Összesen: 24,2% 24,4% 35,1% 25,8% 25,4% 

alapszint 3. szinten teljesítők 40,0% 30,8% 30,2% 29,3% 26,9% 

tehetséges 

tanulók 

6. szinten teljesítők 8,6% 0,0% 1,6% 3,4% 3,0% 

7. szinten teljesítők 0,0% 2,6% 1,6% 0,0% 0,0% 

Összesen: 8,6% 2,6% 3,2% 3,4% 3,0% 

 

Első szint alatt teljesítő, azaz leszakadó tanuló a 2014-es és 2016-os tanévben nem volt, a többi 

évben is mindössze 1-1 fő. A minimum szinten teljesítők aránya a 2015. év kivételével azonos 

szintű, 2015-ben viszont magasabb, vagyis a mérésben résztvevők 35,1%-a. A minimum szin-

ten teljesítők és a tehetséges tanulók arányát diagramon ábrázoltuk a szemléletesség kedvéért. 
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A 6-os és 7-es szinten teljesítő tanulók a többi tanulóhoz képest kifejezetten jobb eredményt 

értek el, őket tartjuk tehetségeseknek. Az ő arányuk a 2017-es évben kimagasló, az ezt meg-

előző években közel azonos arányú. 

6. évfolyam szövegértés  

Kompetencia átlageredmények szövegértésből a 6. évfolyamon 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Várható teljesítmény a megyeszékhe-

lyi ált. isk. telephelyek tanulóinak 

CSH-indexe alapján 

1540  1567  1529  1540  1527  

Telephelyi szövegértés eredmény 1560 1584 1526 1557 1538 

Országos szövegértési eredmény 1503 1494 1488 1481 1497 

Megyeszékhelyi nagy ált. iskolák szö-

vegértés eredmény 
1556 1552 1544 1535 1555 

 

A fenti táblázatból látható, hogy tanítványaink minden évben elérték a tőlük várható eredményt, 

az országos átlagtól viszont mindig magasabban teljesítettek. A megyeszékhelyi nagy általános 

iskolák szövegértés eredményeihez viszonyítva is nagyon szép, azt meghaladó pontot értek el 

a diákok, kivétel ez alól a 2015. és a 2013. év, de ott sem szignifikáns az eltérés. 

 

6. évfolyam telephelyi szövegértés képességek szintbeli aránya 
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6. évfolyam szövegértés képessé-

gek szintbeli  aránya  
2017 2016 2015 2014 2013 

minimum 

szint 

1 szint alatti 1,4% 0% 0% 0% 0% 

1. szinten teljesítők 2,8% 3,8% 9,5% 1,7% 6,0% 

2. szinten teljesítők 12,6% 7,7% 15,9% 8,6% 10,4% 

Összesen: 16,8% 11,5% 25,4% 10,3% 16,4% 

alapszint 3. szinten teljesítők 12,9% 17,9% 20,6% 27,6% 19,4% 

tehetséges 

tanulók 

6. szinten teljesítők 11,4% 12,8% 17,5% 17,2% 6,0% 

7. szinten teljesítők 2,9% 3,8% 1,6% 0,0% 1,5% 

Összesen: 14,3% 16,6% 19,1% 17,2% 7,5% 

 

Szövegértésből 2013-tól 2017-ig 1. szint alatt teljesítő, leszakadó tanuló csak 2017-ben volt, a 

tanulók 1,4%-a, vagyis 1 fő.  A minimum szinten teljesítők aránya 2014-ben a legalacsonyabb, 

vagyis 10,3 %, 2015-ben pedig a legmagasabb, azaz 25,4% 

A minimum szinten teljesítők és a tehetséges tanulók arányát diagramon ábrázoltuk a szemlé-

letesség kedvéért.  
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A kiemelkedően teljesítő tanulók aránya a 2013-as évhez képest jelentős emelkedést mutat. A 

2015. év érdekessége, hogy ebben az évben a legmagasabb minimum szinten és a kiemelkedően 

teljesítők aránya is. 

 

8. évfolyam matematika 

Kompetencia átlageredmények matematikából 8. évfolyamon 

      

  2017 2016 2015 2014 2013 

Várható teljesítmény a megyeszékhelyi ált. 

isk. telephelyek tanulóinak CSH-indexe 

alapján 

1635  1625  1626  1646  1647  

Telephelyi matematika eredmény 1634 1695 1664 1689 1626 

Országos matematikai eredmény 1612 1597 1618 1617 1620 

Megyeszékhelyi nagy ált. isk. matematika 

eredmény 
1657 1640 1656 1652 1669 

 

Az adatokból látható, hogy nyolcadikosaink 2015-ben és 2016-ban is szignifikánsan magasabb 

eredményt értek el a megyeszékhelyi ált. iskolai telephelyek tanulóinak CSH-indexe alapján 

számított várható teljesítménytől ugyanúgy, mint az országos átlagtól. A megyeszékhelyi nagy 

általános iskolák matematika eredményeihez viszonyítva 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is 

jobb eredményt értek el a diákok, 2013-ban és 2017-ben viszont alacsonyabbat. 
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8. évfolyamon a telephelyi matematika képességek szintbeli aránya 

 
      

8. évfolyam telephelyi matematika képessé-

gek szintbeli aránya  
2017 2016 2015 2014 2013 

minimum 

szint 

1 szint alatti 1,6% 0 0 0 0 

1. szinten teljesítők 3,5% 0,0% 1,5% 0,0% 3,9% 

2. szinten teljesítők 7,0% 11,5% 4,4% 5,9% 9,8% 

3. szinten teljesítők 33,3% 7,7% 22,1% 21,6% 21,6% 

Összesen: 45,4% 19,2% 28,0% 27,5% 35,3% 

alapszint 4. szinten teljesítők 19,3% 32,7% 27,9% 31,4% 35,3% 

tehetséges 

tanulók 

6. szinten teljesítők 12,3% 21,2% 10,3% 19,6% 13,7% 

7. szinten teljesítők 3,5% 1,9% 0,0% 3,9% 2,0% 

Összesen: 15,8% 23,1% 10,3% 23,5% 15,7% 

 

Matematikából 8. évfolyamon leszakadó tanuló csak 2017-ben volt, a tanulók  1,6 %-a, vagyis 

1 fő. 2014-ben és 2016-ban minden tanuló elérte legalább a 2. szintet. A minimum szinten tel-

jesítők aránya 2017-ben volt a legmagasabb, 45, 4%, 2016-ban pedig a legalacsonyabb 19,2%. 

A minimum szinten teljesítők és a tehetséges tanulók arányát diagramon ábrázoltuk a szemlé-

letesség kedvéért. 
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A tehetséges tanulók aránya a vizsgált időszakban 10,3% és 23,5% között mozog. Kiemel-

kedő a 2014-es és 2016-os tanév volt.  

 

8. évfolyam szövegértés 

Kompetencia átlageredmények szövegértésből 8. évfolyamon 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Várható teljesítmény a megyeszékhe-

lyi ált. isk. telephelyek tanulóinak 

CSH-indexe alapján 

1600  1603  1578  1599  1586  

Telephelyi szövegértés eredmény 1599 1651 1601 1626 1585 

Országos szövegértési eredmény 1571 1568 1567 1557 1555 

Megyeszékhelyi nagy ált. iskolák szö-

vegértés eredmény 
1613 1619 1612 1602 1602 

 

A fenti táblázatban látható, hogy tanítványaink minden évben elérték a tőlük várható ered-

ményt, az országos átlagtól viszont mindig magasabban teljesítettek. A megyeszékhelyi nagy 

általános iskolák szövegértés eredményeihez viszonyítva nincs szignifikáns az eltérés. 
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8. évfolyam szövegértés képessé-

gek szintbeli  aránya 
2017 2016 2015 2014 2013 

minimum 

szint 

1 szint alatti 0 0 0 0 0 

1. szinten teljesítők 0 0 0 2% 0 

2. szinten teljesítők 7,0% 3,8% 10,3% 2,0% 11,8% 

3. szinten teljesítők 24,6% 17,3% 14,7% 17,6% 25,5% 

Összesen: 31,6% 21,1% 25,0% 21,6% 37,3% 

alapszint 4. szinten teljesítők 29,8% 25,0% 29,4% 27,5% 21,6% 

tehetséges 

tanulók 

6. szinten teljesítők 14,0% 15,4% 17,6% 27,5% 11,8% 

7. szinten teljesítők 7,0% 5,8% 1,5% 2,0% 3,9% 

Összesen: 21,0% 21,2% 19,1% 29,5% 15,7% 

 

A vizsgált időszakban szövegértésből 1. szint alatt teljesítő tanuló nincs, sőt 1. szinten teljesítő 

diák is csak a 2014-es évben fordult elő. A minimum szinten teljesítő tanulók arányát vizsgálva 

megállapítható, hogy minden évben a 3. szinten teljesítettek legtöbben. 2013-ban és 2017-ben 

az alapszintet el nem érő tanulók aránya kiemelkedően magas. 

 

 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2017 2016 2015 2014 2013

%

évek

Szövegértés minimum szint 8. évfolyam



Intézményvezető-helyettesi pályázat | Mátrainé Németh Katalin 

 

 28 

 

 

A tehetséges tanulók aránya a vizsgált időszakot tekintve 2014-ben volt a legmagasabb.  2015-

től a következő években ez az arány közel azonos szintű. 

A telephelyi elemzés készítésének többek között célja megismerni, hogy a diákok telje-

sítménye milyen tendenciákat mutat, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján a tanítási folya-

mat fejlesztése, ami nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése, tervezése, irányítása, sza-

bályozása és értékelése. 

4.4.5. Belső mérések, vizsgák 

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában az országos mérések mellett intézmé-

nyi szintű mérési, értékelési rendszert alakítottunk ki, melynek célja, az eredmények elemzése 

révén intézményünk nevelő-oktató munkájának optimalizálása.  

A mérési rendszer elemeit helyettes kolléganőmmel, mesterprogramunk részeként, táblázatba 

rendeztük, melyek közül az alsó tagozatos méréseket mutatom be, segítve ezzel a munkaközös-

ség - vezető kollégák tervező munkáját. 
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évfolyamon



Mérés-

ben/vizsgán 

érintett év-

folyamok/ 

osztályok/ 

csoportok 

 

Mérés/ 

vizsga tí-

pusa 

 

 

Mérés/vizsga célja 

 

 

Mérés/vizsga ideje 

Mérőanya-

got/vizsga-

anyagot össze-

állító szemé-

lyek köre 

 

Mérést /vizs-

gát lebonyo-

lító személyek 

köre 

 

Mérőanyagot 

/vizsgaanyagot 

javító személyek 

köre 

 

Elemzést végző 

személyek köre 

1. évfolyam 

kiszűrt tanu-

lói 

országos 

DIFER or-

szágos mé-

rés 

diagnosztikus 

Az iskolai előrehaladás szem-

pontjából kritikus elemi készsé-

gek meglétének vizsgálata. A 

mérési adatok, eredmények 

alapján a tanulók egyéni fej-

lesztési irányának meghatáro-

zása. 

november- december központilag ki-

dolgozott mérő-

anyag 

gyógypedagó-

gus kollégák 

gyógypedagógus 

kollégák 

gyógypedagó-

gus kollégák, 

osztálytanítók 

1. évfolyam 

két tanítási 

nyelvű osztá-

lyai 

Mátyás  

magyar, ma-

tematika, 

angol írás-

beli és angol 

szóbeli mé-

rés 

diagnosztikus 

A gondolkodási képességek, a 

megszerzett tudás alkalmazásá-

nak mérése a két tanítási nyelvű 

csoportok kialakítása céljából. 

 

május a munkaközös-

ségből, a nem 

érintett osztá-

lyokban tanítók 

közül a vezető-

ség által kijelölt 

három tanító 

a mérőanyagot 

összeállító ta-

nítók 

a mérőanyagot 

összeállító taní-

tók 

intézményve-

zető-helyettesek 

2. évfolyam 

tagozatos ta-

nulói 

Mátyás 

angol írás-

beli mérés 

diagnosztikus 

A tanév során elsajátított angol 

nyelvi ismeretek, készségek és 

képességek szintjének felmé-

rése homogén tagozatos nyelvi 

csoportok kialakítása céljából. 

május a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, el-

lenőrzésre be-

nyújtják a mun-

kaközösség-ve-

zetőnek 

a csoportokban 

angolt tanító 

pedagógusok, 

egymás között 

cserélve  

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok 

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, 

munkaközös-

ség-vezető, in-

tézményvezető-

helyettesek 
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2. évfolyam  

Corvina 

hangos olva-

sás mérése 

diagnosztikus 

Megadott szöveg alapján 200 

szótag olvasása 

Célja az olvasástechnika feltér-

képezése, az egyéni fejlesztés 

irányának meghatározása. 

május  munkaközös-

ség- vezető 

osztálytanító, 

munkaközös-

ség- vezető, 

igh. vagy 4. év-

folyamos tanító 

- munkaközös-

ség- vezető, osz-

tálytanító 

 

3. évfolyam 

Corvina 

 

szövegértés 

mérése /írás-

beli 

 

diagnosztikus 

Célja a továbbhaladáshoz, is-

meretszerzéshez szükséges szö-

vegértési tudás szintjének meg-

állapítása 4. évfolyamos didak-

tikai feladatok tervezéséhez, 

fejlesztési irányok meghatáro-

zásához. 

 

április  

 

munkaközös-

ség-vezető, 3-4. 

évfolyamon ta-

nítók  

 

4. évfolyamon 

tanító kollégák 

 

4. évfolyamon ta-

nítók  

 

munkaközös-

ség-vezető, osz-

tálytanítók 

3. tagozat 

Mátyás 

angol írás-

beli mérés 

diagnosztikus 

A tanév során elsajátított angol 

nyelvi ismeretek, készségek és 

képességek szintjének felmé-

rése homogén tagozatos nyelvi 

csoportok kialakítása céljából. 

május a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, el-

lenőrzésre be-

nyújtják a mun-

kaközösség-ve-

zetőnek 

a csoportokban 

angolt tanító 

pedagógusok, 

egymás között 

cserélve  

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok 

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, 

munkaközös-

ség-vezető, in-

tézményvezető-

helyettesek 

4. évfolyam 

Corvina 

Szövegértés 

mérése / 

írásbeli 

diagnosztikus 

Célja a továbbhaladáshoz, is-

meretszerzéshez szükséges szö-

április munkaközös-

ség-vezető, 3-4. 

évfolyamon ta-

nítók  

3. évfolyamon 

tanító kollégák 

3. évfolyamon ta-

nítók  

munkaközös-

ség-vezető, osz-

tálytanító, 
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vegértési tudás szintjének meg-

állapítása a felső tagozatos di-

daktikai feladatok tervezésé-

hez, fejlesztési irányok megha-

tározásához, a tanulók önálló 

tanulási stratégiájának kialakí-

tásához. 

vezető-helyette-

sek 

4. évfolyam 

Corvina 

Helysírás 

mérése  

diagnosztikus 

Célja az alsó tagozaton megis-

mert helyesírási szabályok al-

kalmazásának mérése tollba-

mondással mesterséges szöveg 

alapján. 

május  az intézmény 

vezetője 

az intézmény 

vezetője 

az intézmény ve-

zetője 

az intézmény 

vezetője 

munkaközös-

ség-vezető, 

oszt. tanítók 

4. évfolyam 

minden tanu-

lója 

 Corvina 

Matematikai 

mérés / írás-

beli 

diagnosztikus 

Célja a matematikai tartalmi tu-

dás és a tudás alkalmazásának 

mérése. 

 

május A négy tagintéz-

ményből dele-

gált egy-egy ta-

nító, aki nem az 

érintett évfolya-

mon tanít 

tagintézmény-

vezetők és he-

lyettesek 

A mérőanyagot 

összeállító taní-

tók és az általuk 

felkért, nem az 

érintett évfolya-

mon tanító kollé-

gák 

munkaközös-

ség-vezető, in-

tézményvezető-

helyettesek, in-

tézményvezető 

 

4. évfolyam  

két tanítási 

nyelvű cso-

portok 

 Mátyás  

 

Angol írás-

beli, szóbeli 

mérés 

Szummatív 

Az olvasási és hallgatási szö-

vegértés, íráskészség, szóbeli 

kommunikáció (KER A1) 

szintjeinek megállapítása a két 

tanítási nyelvű és emelt szintű 

felső tagozatos csoportok kiala-

kítása céljából. 

 

május 

 

intézményve-

zető A1-es vizs-

gaanyagból vá-

logatva 

 

írásbeli: szak-

tanár 

szóbeli: intéz-

ményvezető 

 

intézményvezető 

 

szaktanárok, in-

tézményvezető 
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4. évfolyam 

angol tagoza-

tos csoportjai 

Mátyás 

angol írás-

beli mérés 

diagnosztikus 

A tanév során elsajátított angol 

nyelvi ismeretek, készségek és 

képességek szintjének felmé-

rése homogén tagozatos nyelvi 

csoportok kialakítása céljából. 

május a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, el-

lenőrzésre be-

nyújtják a mun-

kaközösség-ve-

zetőnek 

a csoportokban 

angolt tanító 

pedagógusok, 

egymás között 

cserélve  

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok 

a csoportokban 

angolt tanító pe-

dagógusok, 

munkaközös-

ség-vezető, in-

tézményvezető 

4. évfolyam 

minden ta-

nuló 

Mátyás 

IQ diagnosztikus 

Célja a tanulók intelligenciájá-

nak, tanulási stratégiájának, va-

lamint motivációrendszerének 

mérése. Az eredmények alapján 

kívánjuk azonosítani a kiemel-

kedő intellektussal bíró tanuló-

inkat, illetve  a képességeik 

alatt teljesítőket.  

tanév végén Kész vizsgálati 

anyag haszná-

lata 

iskolapszicho-

lógus 

iskolapszicholó-

gus 

iskolapszicholó-

gus, intézmény-

vezető 

 

 



4.4.6. Továbbtanulás 

A nevelő-oktató munka eredményességét, a mérési eredmények mellett, nyolcadikos diákjaink 

továbbtanulási adatai is mutatják.  

év 

8. évfolyam 

létszáma 

(fő) 

gimnázium  

(%) 

szakközépis-

kola/szakgimná-

zium 

 (%) 

szakiskola/szak-

középiskola  

(%) 

2014 59 34 46 20 

2015 77 26 56 18 

2016 62 42 45 13 

2017 62 48 44 8 

2018 81 54 36 10 

Forrás: Intézményi tanév végi beszámolók 

A táblázat mutatja, hogy öt év távlatában az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló 

diákok aránya 80 és 90 % között mozog. Tanulóink sikeresen felvételiznek városunk 

gimnáziumaiba, a szakgimnáziumok közül népszerű a Kada Elek Közgazdasági 

Szakgimnázium. Diákjaink iskolaválasztása önismeretüknek, a pályaorientációs felkészítésnek, 

továbbtanulási tájékoztatóknak, valamint az osztályfőnökök és tanítványaik illetve szüleik 

között négy év alatt kialakult pozitív kapcsolatnak köszönhetően megalapozott.  

4.5. Iskola és környezete 

4.5.1. Családok és az iskola 

A Mátyás Iskola 628 tanulója közel ötszáz családból érkezik. A családok túlnyomó többsége 

minden erkölcsi és anyagi támogatást megad gyermekének, együttműködnek az iskolával, min-

dennapi kapcsolatban vannak gyermekük osztályfőnökével. Szülői értekezleteken a szülők 

90%-a jelen van. A szülők nemcsak közvetlenül támogatják gyermeküket, hanem közvetve is. 

Ennek példája az iskola tantermeinek szülők által történő felújítása, vagy az alapítvány által 

szervezett jótékonysági bál bevétele, az alapítvány számlájára utalt hozzájárulások (adók 1%-

a). Ezek a támogatások nagymértékben fokozzák a nevelő-oktató munka színvonalát, mert a 

befizetésekből tanulóink versenyeztetésére, digitális tananyagok vásárlására, közösségi progra-

mokra, értékes kultúrát közvetítő tevékenységekre, táborozásokra, kirándulásokra, színházláto-

gatásokra költünk, illetve a sikeresen nyelvvizsgázó diákok nyelvvizsga díját visszatérítjük ré-

szükre.  
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A családok hűségesek az intézményhez, mert a kisebb testvéreket is iskolánkba hozzák. 35 éves 

intézményünkben egyre több az olyan szülő, aki maga is idejárt és gyermekét is ide íratja. 

4.5.2. Partnerek 

Az intézmény kiemelt kapcsolatot tart fenn a Corvina Óvodákkal. 2008 óta minden évben 

megrendezzük iskolánkban a közös óvoda–iskola börzét. Külön megtervezett éves program 

szerint tartjuk a kapcsolatot az óvodákkal. Várjuk minden év októberében az óvónőket volt 

óvodásaikhoz tanítási órákra. A 4. évfolyamosok Mikuláskor műsorral készülnek, melyet a 

„testvér” óvodákban adnak elő. Gergely-járás keretében csalogatjuk az ovisokat az iskolába. 

Az óvodák igényei szerint nagycsoportosaik tavasszal órát látogatnak az 1. évfolyamon.  

A Mátyás Iskola az elmúlt években jó hírnévre tett szert. A jó hírnév fenntartása akkor lehetsé-

ges, ha magas színvonalú munkát folytatunk, és erről számot is adunk. Fontos partnereink a 

Kecskeméti Tv, a Gong Rádió, az online hírportálok (BAON, KEOL). Az etika illetve a fele-

kezeti hittan oktatás kapcsán jó partneri viszonyt alakítottunk ki az egyházak képviselővel. Az 

órarendek kialakítása, a szükséges adminisztráció, a KRÉTA napló vezetése, a diákok pedagó-

giai program szerinti értékelése, az együttműködést még inkább megköveteli.  

A Mátyás Iskola életéhez hozzátartozik az intézménybe behozott számtalan szakkör, szabad-

idős tevékenység, annak érdekében, hogy diákjaink helyben kapják meg az érdeklődési körük-

nek megfelelő programot. Partnereink: Líra Zeneiskola, Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola nép-

tánc tagozata, Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Sankudo Sportegyesület, Kecs-

keméti Sportiskola, Kosárlabda Akadémia. 

Kapcsolatot tartunk fenn a Kecskeméti Katona József Színházzal, Ciróka Bábszínházzal, Kecs-

keméti Kulturális és Konferencia Központtal, Ifjúsági Otthonnal, Kiskunsági Nemzeti Parkkal, 

Természetházával, a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tudomány és 

Művészetek Háza Természettudományi Tudástár és Élményközponttal.A Filharmónia Magyar-

ország ifjúsági bérletét közel 20 év óta megvásároljuk alapítványi támogatással, diákjaink ré-

szére. A hangversenyeket a korosztályhoz szóló moderálás színesíti, a koncertek műsora pedig 

kifejezetten az iskolás diákoknak szól. A Hunyadivárosban működő nyugdíjas klub tagjait sze-

retettel meghívjuk iskolánk karácsonyi műsorának főpróbájára, illetve Mamák napját tartunk 

részükre májusban. 

Az intézmény egészségnevelési programjának keretében iskolánk védőnője a szükséges szűrő-

vizsgálatokon kívül osztályfőnöki, biológia-, életvitelórák keretében, a szaktanárokkal egyez-

tetett témakörben foglalkozásokat tart.  
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Iskolarendőrünk D.A.D.A. programmal ismerteti meg a harmadik és hetedik évfolyamon egy-

egy osztályban a tanulókat, valamint Az internet veszélyes!? címmel diákjaink figyelmét ráirá-

nyította a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.  

4.6. Dologi, tárgyi feltételek 

Az iskola technikai, oktatástechnikai felszereltsége jónak mondható. Jelenleg 4 alsós és 

7 felsős tanteremben, valamint a két informatika szaktanteremben van interaktív tábla. A fix 

projektorok javítása tankerületi forrásból megkezdődött, a hordozható projektorok javítását pe-

dig a Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány finanszírozza. A hordozható számító-

gépek és projektortok száma is növekedett, habár nem feledkezhetünk meg arról, hogy a lapto-

pok egy része már elavult, néhány alig „döcög”, selejtezésre szorul. Tornatermi eszközeinket 

folyamatosan pótoljuk, erre szükség is van, hiszen közel 630 tanuló használja nap, mint nap 

ezeket. A B épületi folyosó, mosdók, öltözők festése, mázolása a PPG cég támogatásának kö-

szönhetően valósulhatott meg. A cég dolgozói, diákjaink, szüleik és mi pedagógusok három 

napot töltöttünk el együtt közös munkával. Jelentős összeggel támogatta iskolánkat a Mercedes-

Benz Manufacturing Hungary Kft. Logisztikai Osztálya és Knorr Bremse is. Az ő támogatá-

suknak köszönhetően projektorokat, sportszereket, tantermi bútorokat vásárolhattunk, valamint 

felújítottuk az udvari ivókutat és a fizikatermet. Tankerületi forrásból valósult meg két tanterem 

linóleum cseréje.  

Nagy problémát jelent a helyhiány. Minden folyosóvéget berendeztünk, hogy ott kiscso-

portos órákat tudjunk tartani, de kerül tanítási óra az igazgatói irodába is. Kevés a hely tanulóink 

számára, és kevés a hely kollégáink számára is. A 30 fős tanári szobában nem fér el 55 kolléga, 

az áttanító pedagógusokról nem is beszélve. Egy asztalnál ketten ülnek, a tanárok könyvei, a 

tanításhoz kapcsolódó eszközeik nem férnek a szekrénybe. Néhány kolléga kiszorult „saját” 

szertárába. A jobb munkahelyi környezet megteremtését a tanári szoba felújításával, moderni-

zálásával lehetne elérni, melyhez fenntartói forrásra lenne szükség. 

5. Vezetői program 

Alapvető célom egy olyan intézmény működtetésében részt venni, amely a gyermekeket 

megtanítja tanulni, képes a tudásvágyat felébreszteni, megismerteti a munkában, az alkotásban 

rejlő örömöt, izgalmat. Diákjaink ezáltal lesznek képesek felnőtt korukban megtalálni azt a 

munkát, amit szeretni fognak. 
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Pedagógustársaim szaktudása, tapasztalata, lelkiismeretes munkája, az együtt töltött szakmai 

évek mind-mind biztosíték arra, hogy ezt az alapvető célt közösen teljesítsük. 

A 2018-ban benyújtott intézményvezetői pályázatot megismertem, az abban megfogalmazott 

célokat támogatom. A célok megvalósításához nélkülözhetetlen szükség van a munkaközösség-

vezetők, az aktuális feladatokra létrehozott mikrocsoportok vezetőinek elhivatott, felelősség-

teljes munkájára. 

 5.1. Célok, feladatok  

5.1.1.  Kiemelt célok 

Kiemelt célom a Vargáné Rózsa Piroska kolléganőmmel 2018-ban megírt, közös mester-

programunkon alapul. 

Fontosnak tartom a tanítás-nevelés eredményességének, hatékonyságának növelését, melyet két 

terület előtérbe helyezésével kívánok támogatni.  

Egyik az intézményi komplex mérési és értékelési rendszer felülvizsgálata, tartalmi megújítása, 

fejlesztő jellegének erősítése, a másik az alsó tagozatos matematika és anyanyelvi oktatás kom-

petencia jellegének erősítése. 

5.1.2. A kiemelt célok indoklása  

Az elmúlt években a munkaközösségek javaslatai alapján új mérések kerültek be peda-

gógiai programunkba, miközben a régi elemek is megmaradtak, illetve a kor kihívásainak meg-

felelően néhány mérés tartalmát megváltoztattuk. Az elmúlt nyolc év tapasztalatai azt mutatják, 

hogy időszerűvé vált a beavatkozás. Igazgató úr vezetői pályázata is jelzi a felülvizsgálat igé-

nyét: 

„Az alábbi közös corvinás mérések megvalósításához ragaszkodom a következő ötéves ciklus-

ban: 

4. évfolyam: szövegértés, matematika, tollbamondás 

 Ezek a mérések egyrészt lezárják az alsó tagozat munkáját. Pontos képet kapunk összintézmé-

nyi szinten az alsó tagozat kimeneteli helyzetéről, egyben nagyszerű kiindulópont a tervezéshez 

a felső tagozatosok számára. A mérés kompetenciaalapú, diagnosztikai jellegű legyen, s célja 

a fejlesztő jellegű értékelés. Amennyiben a jövőben kiterjed újra az országos kompetenciamérés 

a negyedik évfolyamra, úgy a szövegértés és matematika mérése intézményi szinten megszűnik. 

5. és 7. évfolyam: matematika és szövegértési kompetencia mérése 

A mérés célja fejlesztő jellegű, diagnosztikai mérés, annak kimutatása, hogy intézményi szinten 

hol tartunk az országos méréshez képest, valamint 5. évfolyamon annak megállapítása, milyen 
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változás történt a negyedikes méréshez képest. Éppen ezért fontos, hogy a negyedikes és ötödi-

kes mérések azonos jellegűek legyenek, így alkalmassá váljanak az összehasonlításra. A heted-

ikes mérést a hatodikos országos méréshez kell illeszteni, hogy itt is beazonosítható legyen a 

változás”.1 

Indokolt továbbá az egyes mérésekhez tartozó értékelési, visszacsatolási módok meghatáro-

zása, rögzítése is. 

Várható eredmények: 

- Tudatosabbá válik a mérések tervezése (Miért? Mit? Hogyan?)  

- Tanulói, pedagógusi terhek csökkenése 

- Mérési eredmények fejlesztő jellegű felhasználása, ezáltal a kompetenciamérések ered-

ményének javulása 

- Javul a pedagógusi csapatmunka 

- A kollégák szakmai kommunikációja által erősödik az önképzés és továbbképzés során 

megszerzett tudás átadása 

- Szorosabbá válik a tagintézmények közötti együttműködés 

- Eredményesebbé válik a szervezeti tanulás, így javul az egyéni és szervezeti teljesít-

mény  

- Az intézményünkben szakmai gyakorlatukat teljesítő főiskolai hallgatók (pedagógusje-

löltek) ismeretet szereznek a mérés, értékelés témakörében 

Alsó tagozaton a matematika és anyanyelvi oktatás kompetencia jellegének erősítésével kívá-

nom támogatni tanítványaink matematikai és anyanyelvi képességeinek fejlesztését. 

Várható eredmények:  

- Tanítványaink 

o a tanult ismereteket új helyzetekben is képesek lesznek mozgósítani 

o absztrakciós képessége fejlődik 

o a megszerzett ismereteket képesek lesznek egymáshoz kapcsolni 

o új feladathelyzetben is bátran próbálkoznak, keresnek többféle megoldási lehe-

tőséget 

o fantáziája, akaratereje fejlődik 

o önbizalma növekszik 

o felkészülnek a matematikai, anyanyelvi mérésekre 

                                                           

1 Dr. Lóczi László pályázata a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetői beosztására 2018 
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o felkészülnek az iskolai és iskolán kívüli matematikai, anyanyelvi versenyekre 

- Javulnak az intézményen belüli és kívüli eredmények 

5.1.3. További célok, feladatok  

Óvodai kapcsolataink erősítése, beiskolázási tevékenységünk szinten tartása, javítása, három 

első osztály indítása. 

Kompetenciamérési eredmények elvárt szintű teljesítése, javítása. 

Hatékony és eredményes felkészítés a továbbtanulásra, mely alapjait az alsó tagozaton teremt-

jük meg. 

Tehetséggondozó tevékenység folytatása, a tehetségek gyenge oldalának erősítése. 

További magas szintű együttműködés partnereinkkel, különösen a szabadidős, szakköri foglal-

kozásokat nyújtó intézményekkel. 

Intézményen belüli kommunikáció, adminisztratív fegyelem javítása. 

A tudásmegosztó támogató tevékenység fenntartása, mely segíti a pedagógus életpályamodell 

minősítési eljárása során minden kolléga eredményes minősülését is. 

Kiegyensúlyozott szakmai kapcsolat megtartása a fenntartóval. 

Az intézményvezető munkájának segítése. 

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének koordinálása. 

 5.2. Célok, feladatok megvalósítása  

Mérési és értékelési rendszerünk felülvizsgálata, tartalmi megújítása, fejlesztő jellegének erő-

sítése terén a kitűzött cél elérését szolgáló feladatok. A felvázolt feladatokat intézményvezető-

helyettes kolléganőmmel, Vargáné Rózsa Piroskával együttműködésben kívánjuk koordinálni. 

- A munkaközösségek az őket érintő mérésekre vonatkozóan eldöntik, hogy mely méré-

sek kerülnek kivezetésre, átdolgozásra 

A feladathoz tartozó tevékenységeket közösen végezzük el.  

- A megmaradó mérések tartalmi megújítása. A mérések lebonyolítása, értékelés, vissza-

csatolás  

A feladathoz tartozó tevékenységek személyhez kapcsolása:  

alsó tagozat: Mátrainé Németh Katalin       felső tagozat: Vargáné Rózsa Piroska Anikó  

- A bevezetésre kerülő új corvinás mérések - 5. és 7. évfolyam matematika, 7. évfolyam 

szövegértés – kidolgozása  

A feladathoz tartozó tevékenységek személyhez kapcsolása:  

5. évfolyam matematika: Mátrainé Németh Katalin        
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7. évfolyam matematika és szövegértés: Vargáné Rózsa Piroska Anikó  

- Tanév végén a mérések lebonyolítása, értékelése, visszacsatolása 

A feladathoz tartozó tevékenységek személyhez kapcsolása:  

5. évfolyam matematika: Mátrainé Németh Katalin        

7. évfolyam matematika és szövegértés: Vargáné Rózsa Piroska Anikó  

Az alsó tagozatos matematika és anyanyelvi oktatás kompetencia jellegének erősítésekor a Mit 

tanítsunk? kérdésén túl arra is hangsúlyt kell fektetnünk, hogy Milyen céllal? és Hogyan tanít-

sunk? Az első kérdésre a tantervi követelmények, a tanmenetek választ adnak. A tanítás céljá-

nak és módszerének átgondolása tudatosságot igényel az egyes pedagógusoktól, de a munka-

közösségen belüli, azonos évfolyamon dolgozó kollégák együttműködésével a tudatosság, ha-

tékonyság fokozható.  

Erősítenünk kell a már kialakult óvoda-iskola kapcsolatainkat. Ennek a kapcsolatnak fontos 

dokumentuma az évenként megalkotott beiskolázási munkaterv, mely a Corvina Óvodákkal 

közös programokat is tartalmaz A munkaterv elkészítése a mindenkori 4. évfolyamon dolgozó 

kollégák feladata, de szükség van minden pedagógus aktív részvételére ahhoz, hogy elérjük azt 

a célt, miszerint a Corvina óvodásai intézményünkben folytassák tanulmányaikat, illetve három 

első osztállyal kezdhessük a tanítási évet. 

Fontos terület a tehetséggondozás, ezen belül a tanulók versenyeztetése. Ennek már hagyomá-

nyai vannak iskolánkban. A kutatások rámutatnak arra, hogy a tehetség összetevőket nem ké-

szen kapjuk születésünkkor, hanem hosszas fejlesztőmunka eredményeként formálódnak (Ba-

logh, 2004)2. Ezt minden kollégám tudja, és többletmunkát áldoz arra, hogy tanítványaival fog-

lalkozzon.  

„…ha nem is mindenki tehetséges, de mindenki, [] lehet tehetség, csak szárnyakat (lehetősége-

ket) és nem mankókat (korrekció, korrepetáció, terápia) kell adni.” (Gyarmathy, 2010. 230. o.)3 

Akkor teszünk legtöbbet a tehetséggondozás érdekében, ha sokszínű, kreatív tevékenységekre 

ösztönző feladatokkal látjuk el tanulóinkat, s nem csak a „jó tanulókat”. Mindezt ki kell alakí-

tanunk, a meglévő módszereinket tovább kell fejlesztenünk. 

A versenyeredmények szerepet játszhatnak/játszanak az intézmény külső megítélésében, az is-

kolaválasztásban. 

                                                           

2 Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Debreceni Egyetemi Nyomda, Debrecen. 

3 Gyarmathy Éva (2010): A tehetséggondozás pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 2. sz. 221–232. 
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Továbbra is fontosnak tartom az együttműködést azon partnereinkkel, akik diákjainknak órákat, 

foglalkozásokat tartanak az iskolában. Körültekintő szervezést igényel a foglalkozások idő-

pontjának, helyszínének biztosítása, melyben számítok az osztályfőnökök munkájára az eddig 

megszokott módon. 

Minden pedagógus alapfeladata a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése, ezáltal tanulóink 

a FIT méréseken az elvárt szinten tudnak teljesíteni. Alsó tagozaton az alapkészségek kialakí-

tása változatos óraszervezéssel, differenciáló, tehetséggondozó foglalkozások keretében törté-

nik. Erre az egész napos iskolai rendszer kiváló keretet biztosít. Az alulteljesítő tanulók folya-

matos gondozása, egyéni felzárkóztatása szükséges. Felső tagozaton a jó alapokkal rendelkező 

tanulók fejlesztése tanórákon és kompetenciafejlesztő foglalkozásokon történik. Utóbbiakat a 

továbbiakban is szükséges fenntartani a várt eredmények elérése végett. Az SNI és BTMN-es 

tanulók kiscsoportos fejlesztése a törvényi előírásoknak megfelelően folytatódik. 

Kompetenciamérés eredményeinek elemzéséből fakadó feladatok: 

 A következő évek adatainak elemzésekor is fontos elvégezni minden tanuló azonosítá-

sát, teljesítményének meghatározását. 

 A 6. osztályos tanulók egyéni teljesítményét minden őket tanító kollégának meg kell 

ismerni, hogy kompetenciafejlesztési célkitűzéseit tervezni tudja. A megismerés színte-

rei a munkaközösségi foglalkozások. 

 A kompetenciafejlesztési célokat, terveket a munkaközösségi munkatervekben rögzí-

teni kell.  

 Tananyagrészek átcsoportosításával, időbeni átrendezésével lehetőség nyílik az elmé-

lyítésre. 

 A kompetenciafejlesztés nem korlátozódhat a matematika és magyar tantárgyakat tanító 

kollégákra, ez minden kolléga feladata az általa tanított tantárgy keretei között. 

 A mérésekre való felkészülést a tantárgyfelosztásban rögzített kompetencia fejlesztő 

órák is biztosítják, melyeket az osztályok órarendjében rögzítünk. 

 A kompetenciafejlesztés nem csak a felső tagozat feladata, már az alsó tagozaton min-

den tanítónak meg kell kezdeni a folyamatot az alapkészségek megszilárdításával egy-

idejűleg. 

 8. évfolyamon a diákok méréshez való pozitív viszonyát, motivációját erősíteni kell, 

melyben segít az intézmény vezetősége is.  

Az angol-magyar két tanítási nyelvű oktatás első nyolc éve a 2016/2017. tanév végén fejeződött 

be, ekkor repültek ki iskolánkból az első kéttanos diákok. Feladatunk a program további sikeres 
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folytatása, a 6. és 8. évfolyam végén kötelező nyelvi kompetenciamérésre történő felkészülés, 

valamint a 8. évfolyam végére célként kitűzött B2 vizsgaszint elérése. Ezekhez a felkészülés 

folyamatosságot, tudatosságot kíván tanulótól, pedagógustól egyaránt. Ebben a folyamatban 

meghatározó szerepük van az angol nyelvet tanítóknak. 

Az intézmény szervezeti kultúrájának fejlesztéséhez bizalomra, egymás munkájának tisz-

teletére, megbecsülésére, kölcsönösségre, egymás támogatására, együttműködésre van szükség. 

Ha mindannyian azonosulni tudunk közösen létrehozott értékeinkkel, akkor tudjuk corvinás 

szellemben, magas színvonalon megoldani feladatainkat, megvalósítani céljainkat. 

 

 

 

Kecskemét, 2019. március 30.    _________________________ 

                                                                                                 Mátrainé Németh Katalin 
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7. Mellékletek 
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