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P Á S Z T I  A N D R Á S  

1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

 

1.1. SZEMÉLYI ADATOK 

 
Születési hely: Kecskemét 

Születési idő: 1964. 

Családi állapot: nős, egy gyermek apja 

1.2. EDDIGI MUNKAKÖRÖK 

 

 
 2013-          Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola  

Intézményegységvezető-helyettes 

 2008-2013. dec.31. 

 Corvina Óvoda és Általános Iskola 

 Mátyás Király Általános Iskola  

Intézményegység vezető 

 2007-          Corvina Óvoda és Általános Iskola  Kecskemét 

Igazgatóhelyettes 

 2001-2007 Szentkirályi Általános Iskola Szentkirály 

Igazgató 

 2000-2001          Hunyadi János Általános Iskola Kecskemét 

Igazgatóhelyettes 

 1997-2000 Logopédia Kecskemét 

Tanár (másodállásban) 

 1993-2000 Hunyadi János Általános Iskola Kecskemét 

Tanító 

 1989-1993 Általános Művelődési Központ Kisszállás 

Tanító 

 

1.3. VÉGZETTSÉGEK, ISKOLÁK 

 
2003.  Kecskemét 

ECDL számítástechnikai képzés  

KKK                                                                                                       

 

1999–2001. BME                                                                               Kecskemét 

Közoktatási vezető képző 

 

1996-1997. EUROPEAN FORUM  Kecskemét  

EASE-tanfolyam Kecskemét projekt  

 

Tanfolyamok: 
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 Polgár –féle sakkoktatás 30 órás képzés BP. 2016. 

 „Együtt a tehetségekért!” Kecskeméten TÁMOP - 3.4.3-08/2-2009-0086 részt vettem.  

A következő tanfolyamokat végeztem el 2010/11-ben: 

 A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési 

oktatási intézményekben (30 óra)  

 R-37 Tehetség és kreativitás (10 óra) 

 R-40  A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív tanulásban (10 óra) 

 R-48 Az információfeldolgozás szerepe a tehetséggondozásban (10 óra) 

 R-38 Alulteljesítő tehetségek (10 óra) 

 

 Drámajáték-vezetői alapozó képzés pedagógusok számára                 Szentkirály 

 Az értékelésről  Baja 

 

 Pszichopedagógia szakos tanároknak a MEIXNER-féle olvasási írási zavarok megelőzése, 

korrigálása (dislexia, disgráphia prevenció, reedukáció)                           Budapest 

    

 Az integrációs nevelésről (UNESCO)  

 

 A matematikai zavarok, discalculia témaköréből (2-szer 30 óra Bp.)   

 

 OPI Fejlesztőpedagógus-képzés Kecskemét 

 

 Számítástechnikai továbbképzések Kecskemét 

 

1992-1995. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 

 pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár Budapest 

 

1986-1989. Eötvös József Tanítóképző Főiskola Baja 

 tanító 

 

111982. Arany János Gimnázium  Nagykőrös 

 

6000  KE C S KE MÉ T ,  GYU L AI  P ÁL … . •  T E LE FON:… ……….  
MO BI L:  ( 0 6 )  20  945 - 7 0  28  
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1.4. A SZAKMAI ÉLETÚT RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

 

(„Scientia mea adiutor meus”)  

Tudásom a segítőm 
 

 

 A kezdet 

A diploma megszerzése után Kisszállásra költöztünk feleségemmel. Osztálytanítóként 4 éven 

át délelőtt 3. és 4.-es gyerekeket tanítottam. Helyettesítettem délután napköziben, 

diákotthonban is. Ezen kívül, mint ifjúságvédő dolgoztam külterületen is. A DSK-n belül 

atlétikát, labdarúgást kezdtem tanítani. Drámajátékot, számítástechnikát, matematikát és 

rajzszakkört tartottam. Egy éven belül sikerült beilleszkedni e határ melletti kis faluba.  

Tanítványaim eredményesek voltak: Szavalóverseny járási 1., matematika Zrínyi Ilona 

megyei forduló l7. helyezett, Költészetnapi Országos Rajzpályázat 4. helyezett.  

 

 A nagyváros  

1993-tól Kecskeméten a Hunyadi János Általános Iskolába nyertünk felvételt feleségemmel.  

Ekkor kezdődött a Körlánc Program egész iskolai alkalmazása. Közben elkezdtem átképezni 

magam. A másság, a tehetséggondozás vonzott, mint probléma. Példának tartom Polgár 

Lászlót, hisz ő neveléssel és oktatással világelső sakkozókat nevelt. Azóta elvégeztem a 

Polgár- féle továbbképzést is. Az öcsém nehéz társadalmi beilleszkedése motivált, hogy ezt a 

szakot kezdjem el. A következő három évben egy kislétszámú fejlesztő osztályban dolgoztam, 

mint fejlesztő tanár és tanító. A létező tanfolyamokat, kiegészítéseket elvégeztem.  

 

Közben a városban minden kislétszámú osztályt bezártak, kivéve a miénket. (Ma, az 

oktatáspolitikai tevékenységem eredményeként minden iskolában és óvodában van már 

fejlesztőpedagógus Kecskeméten.) Közben a Tanítóképző Főiskola gyakorló osztályává 

váltunk. Fejlesztőként, tanítóként, szakvezetőként dolgoztam. A főiskola érdeklődése olyan 

mértékűvé vált, hogy bevontak egy nemzetközi projektbe, aminek a lényege, hogy a főiskola 

adta az elméleti képzést, mi pedig a gyakorlati terepet biztosítottuk. Ez volt az első külfö ldi 

projekt, amiben részt vettem Európa Fórum néven.  

1998-2001-ig voltam koordinátora egy Tempus Alapítvány által támogatott Európai Oktatási 

Projeknek, a Comenius 1. alprogramjának a Hunyadi Iskolában. Ennek köszönhetem, hogy 

átláttam a német, osztrák, francia, cseh, szlovák stb. integrációs törekvéseket. Jártam osztrák, 

finn, dán, török iskolákban, láttam Európa iskoláit. Ezek a külföldi tanácskozások igen 
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érdekesek, értékesek voltak. Közel 2,5 millió forintot nyertem pályázatokon ezekben az 

években. 2000-ben az OM-mel a Coménius 2000 minőségbiztosítási rendszer kialakításán 

dolgoztam iskolánkban. A Hunyadi Iskolában a tehetséggondozás is a feladatom volt. Az 

Értelem Odüsszeája magyar bajnokságokra többször neveztem csapatommal. Országos 5., 6., 

9., 10. helyezéseket értünk el. 2001-ben az Eurofesztiválon a középmezőnyben végzett a 

csapatom. Találkozva volt tanítványaimmal kiderült, hogy egyetemeket és főiskolákat 

végeztek el azóta. 2000-től igazgatóhelyettesként vezettem és irányítottam a Hunyadi 

Iskolában a főiskola gyakorlati képzését, az alsó tagozat munkáját, feleltem a beiskolázásért, 

az innovációért. Igazgatóváltás történt, ezért úgy gondoltam, váltanom kell.  

2001-ben először, majd 2006-ban újból kineveztek a Szentkirályi Általános Iskola 

igazgatójának. Számos eredményes pályázatot írtunk és valósítottunk meg. Komoly tárgyi és 

személyi fejlődés történt. Nyitottunk a környező iskolák felé, külföldi kapcsolatokat 

alakítottunk ki (Svájc, Erdély, Olaszország, Hollandia, stb.). Országos programokhoz 

kapcsolódtunk: területi, országos, európai kreatív bajnokságokon vettünk részt, és 

szerveztünk. A zeneoktatást megvalósítottuk zongora, hegedű, furulya, kürt tanszakokon. Ma 

is működik a zenei képzés több tanszakon. Bővítettük az integrációs nevelést, nyugati mintára 

befogadó intézménnyé váltunk. Kidolgoztuk a pedagógusok képzésének átfogó koncepcióját 

és a minőségirányítási rendszert. A drámajáték fejlődésnek indult. Partnereinkkel jó 

kapcsolatra törekedtünk. Családi napokat tartottunk osztályszinten, iskolai szinten 

Iskolaszéket működtettünk. Lecsökkent a tanulók elvándorlása iskolánkból. Szerettem itt 

dolgozni, de az országban, városunkban és a falvakban az oktatás teljes átalakuláson ment át. 

Komoly kihívást jelentett a Corvina Óvoda és Általános Iskola megszületése, s elfogadtam a 

felkérést. 2007 augusztusától a Corvina Óvoda és Általános Iskola igazgatóhelyetteseként 

dolgoztam. Fő feladatomnak éreztem, hogy segítsem az igazgató és az Igazgatótanács 

munkáját.  

Hozzám tartozott ebben az évben a fejlesztő pedagógusok, a pályázatírók és a 

minőségbiztosítók teamje is. 

2008-tól öt éven át a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskola 

intézményegység-vezetőjeként dolgoztam, mint az Igazgatótanács egyik tagja. Irányíthattam 

és vezethettem a Mátyás Király Iskolát. A munkamódszerünkhöz hozzátartozik a team munka 

az igazgatóval és a helyettessel, munkaközösség-vezetőkkel és a kollégákkal. 

2014-ben a Kecskeméti Corvin Mátyás Iskola intézményvezető-helyettesi pályázatomat 

elfogadta a fenntartó. Kollégáim azóta is támogatják, segítik közös terveink megvalósulását. 

Az elmúlt öt évben a tanestülettel és vezető társaimmal közösen dolgoztunk iskolánk 
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pedagógiai programjának és éves munkaterveinek végrehajtásán. Pedagógustársaim, barátaim 

biztatására 2016-ban beadtam mestertervemet az OH. hivatalos felületein. 2017. júniusában 

volt lehetőségem 15 fős közösség előtt megvédeni terveimet, aminek kivitelezése azóta is tart. 

2018. január elsejétől dolgozom mesterprogramom megvalósulásán, melyet beépítettem jelen 

pályázatomba is. 

Bízom abban, hogy ezeket a terveket végre tudjuk hajtani kollégáimmal. Remélem, hogy 

iskolánk a közös munka eredményeként továbbra is sikeres lesz városunkban. 

Társadalmi és szakmai irányultságom 

Huszonegy éve Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője és az Oktatási 

Bizottság tagja, 2014-óta az Esélyteremtési Bizottság alelnöke és a Város Köznevelési 

munkacsoportjának vezetője vagyok. 

 

Összegzés 

Dolgoztam városon, falun, tanítóként, tanárként, szakvezetőként, osztályfőnökként, 

napközisként, nevelő tanárként, fejlesztő pedagógusként, kreatív trénerként, edzőként, 

képviselőként, kuratóriumi tagként, igazgatóhelyettesként, igazgatóként, intézményegység -

vezetőként. Az oktatási folyamatokat s azok rendszerét átlátom és értem. Immár tizenkettő 

éve, ötvenöt évesen is nagyon szeretek itt dolgozni, mert ebben az iskolában a munkánknak 

van értelme, látható eredménye.  A legnehezebb pillanatokban is mindig van olyan kolléga, 

tanuló, szülő, akikkel mindenre találunk helyes és előre mutató megoldásokat.  

 

1.5. MOTIVÁCIÓ 

 

Legfőbb okom a ragaszkodás a Hunyadivároshoz, amely többször is befogadott életem 

folyamán 1993 óta.  

Ragaszkodás a pedagógushivatáshoz. Édesanyám és feleségem is pedagógus. A pedagógus 

hivatást a legszebb és legnehezebb dolognak tartom mai változó világunkban. Kecskeméthez, 

a városrészünkhöz és az iskolánkhoz komoly érzelmi szálak kötnek.  

Továbbra is közösen kívánok dolgozni a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

tantestületének innovatív, tehetséges, és szorgalmas tagjaival és az iskola tanulóival. Az 

intézmény vezetésével közösen szeretnék ezután is együtt alkotni iskolánk, tantestületünk, 

tanulóink, városrészünk versenyképességéért, jövőjéért.  
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2. HELYZETELEMZÉS  

„Nem az a faj a túlélő, amelyik a legerősebb, még csak nem is az, amelyik a legintelligensebb, 

hanem az, amelyik képes reagálni a változásokra” Darwin 

 

2.1. AZ ELMÚLT ÉVEK ÁTTEKINTÉSE 

 

Parlamenti döntés alapján 2013. január elsejétől többszörös átszervezés után a Kecskeméti 

Tankerületi Központhoz (6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5.) került intézményünk 

irányítása.  Kecskeméti Corvin Általános Iskola néven, négy általános iskolával működik 

jelenleg az intézmény. A Kecskeméti Corvin Mátyás Iskola névvel továbbra is jelezhetjük 

kötődésünket a magyar történelemhez, a Hunyadi család dicsőséges múltjához s 

eszmeiségéhez. A reneszánsz és humanizmus egyik fő üzenete, hogy az ember áll a 

gondolkodás fókuszában. Iskolánk fő célja gyermekeink, tanulóink lehetőségeinek maximális 

elérése. Hogy itthon legyenek városrészünkben, városunkban, országunkban, de otthon 

legyenek Európában is. Ha kell meg tudják értetni magukat bárhol a világban és el tudják érni 

céljaikat, mint dicső elődeink. 

 

2007 óta négy iskolánk beiskolázási hatóköre aránylag változatlan, Vacsiközre, 

Hunyadivárosra, Katonatelepre, és Kertvárosra terjed ki. A két tanítási nyelvű osztályainkba 

az egész városból érkeznek tanulók. Mára a négy általános iskola alkot egy intézményt az 

óvodák nélkül. Szerencsére az óvodákkal a szakmai kapcsolat ma is jónak mondható. Minden 

évben óvoda- és iskolabörzét szoktunk közösen szervezni. 

 

Négy általános iskolából áll jelenleg az intézmény. Az intézményeket az igazgató vezeti és 

irányítja az intézményegység-vezetőkkel, és a helyetteseivel, a munkaközösség-vezetőkkel, és 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetőkkel együtt. Ez szakmai munkát és vezetést jelent. A 

legfontosabb munkáltatói jogkörök és az anyagi források tekintetében a Tankerület 

kecskeméti vezetője hozza meg döntéseit javaslataink, kéréseink és lehetőségeinek 

függvényében. 

 A közös szakmai célokat, feladatokat az elmúlt években mi, az intézményben dolgozók 

összefogva, közös érdekeinktől vezérelve, legjobb tudásunk szerint hajtottuk végre. Ennek 

eredményeként az elmúlt tanévekben sikerült a beiskolázás, s egymást is tudtuk segíteni. A 
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Corvina, mára Corvin a város egyik meghatározó intézményévé vált. (A Mátyás Király 

Általános Iskolába az intézmény tanulóinak mintegy fele jár.) Eddig példamutatásból és 

összefogásból jelesre vizsgáztak a Corvin iskola dolgozói. Színvonalasan végrehajtottuk 

szakmai feladatainkat, és szükség esetén segítettünk egymásnak. (Szakmai napok, 

munkaközösségi értekezletek, helyi, városi, regionális versenyek, iskolabörzék stb.)  

Nagyon fontos, hogy nem változtattuk meg intézményeink hagyományrendszerét és arculatát. 

„ Élni és élni hagyni” régi német mondást tartottuk szem előtt. Sőt folyamatosan fejlesztettük 

intézményeineket lehetőségeinkhez mérten. 

Továbbiakban is alapvető érdekünk az összetartást fenntartani. A „testvéri” és „baráti” 

kapcsolatokat továbbra is ápolni kell iskolán belül és kívül. A térségben és a beiskolázási 

körzeteken kívüli óvodákkal nagyon fontos a kapcsolatok ápolása. A térségben városi szinten 

az óvodai létszám hullámzása is gondokat okozhat. A másik lényeges elem, hogy a Mátyás 

Iskola beiskolázási körzetéhez közel a Petőfi Iskola áthelyezésével egy erősödő versenytárs 

jelent meg a területünkön. Az egyetemi fenntartású intézmény a mi területünkről próbálja 

megoldani beiskolázási feladatait. Meg kell említeni a város nem állami iskoláinak szép 

fejlődési ívét is. Minden intézményünk elemi érdeke a további szakmai és emberi összefogás.  

 

Az elmúlt években a Corvin iskola sikerességének valószínű okai  

 

o Az intézményegységek tudtak együttműködni.  

o Az iskolának a hírneve, a pozitív társadalmi megítélése. 

o A tanórai munkát színvonalas, precíz, becsületes, következetes, korrekt munka 

jellemzi. 

o Pedagógusaink mindent tőlük telhetőt megtesznek, hogy eredményesek legyenek 

tanítványaink.  

o Hatékony az intézmény PR-ja, kommunikációja. Folyamatosan és megfelelően 

tájékoztatva vannak közvetlen és közvetett partnereink. 

o Versenyképesek vagyunk más iskolák kínálatával. Tanórán kívüli tevékenységek 

tárháza sokszínű, változatos.  

o Az iskola jó kapcsolatokat alakított ki a városrész lakóival, intézményeivel, 

vállalkozókkal, gazdasági és társadalmi szervezetekkel, civilekkel is. 

o Az elmúlt években az intézmény versenyeredményei. 

 

A helyzetelemzésemben szeretnék egy-egy képet felvillantani az elmúlt évek történéseiből, 

eredményeiből. Több adatot, információt is kigyűjtöttem a beszámolókból, elemzésekből.  
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Felhasználtam a mesterpedagógusi pályázatom elemzéseit, anyagait, megállapításait. 

Törekszem arra, hogy minél jobban látszódjanak a trendek, s majd abból kikristályosodhasson 

iskolánk pozitív jövőképe. Városunk jövője, iskolánk jövője, a városrész jövője szorosan 

összefügg az egyén jövőjével és lehetőségeivel. Ha sikeres városunk, iskolánk és a tanulóink, 

akkor lehet mindannyiunknak szép jövője. Az elmúlt években igazi corvinássá váltunk 

kollégáinkkal, ezért is többes szám első személyben írtam többször is.  

2.2. HELYZETELEMZÉS  

2.2.1. Az iskola jellemző adatai 

 

Hivatalos neve: Corvin Mátyás Általános Iskola 

Idegen nyelvű megnevezése: Corvin Primary School 

Rövid neve: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

 

Feladatellátási helyei: 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. 

Tagintézmények megnevezése, címei: 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

 ügyvitel címe:6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 

 ügyvitel címe:6000 Kecskemét Kandó Kálmán u. 14. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 

             ügyvitel címe:6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 1. 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 

 ügyvitel címe: 6000 Kecskemét Mártírok u. 29. 

 

Fenntartó, működtető: 

Kecskeméti Tankerületi Központ  

6000 Kecskemét Homokszem utca 3-5. 

 

Alapító: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Budapest Nádor u. 32. 
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Típusa: 

általános iskola  

 

OM azonosító: 200921 

 

Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 

Köznevelési alapfeladatok: 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolája 

  általános iskolai nevelés-oktatás 

- alsó tagozat 

- felső tagozat 

- 1-8. évfolyam 

-két tanítási nyelvű nevelés-oktatás 

- többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása 

 

Egyéb köznevelési foglalkozás: 

-tanulószoba 

-egész napos iskola 1-4.évfolyamon 

-iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel. 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 

  általános iskolai nevelés-oktatás 

alsó tagozat 

felső tagozat 

- többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 

  általános iskolai nevelés-oktatás 

alsó tagozat 

felső tagozat 
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többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 

általános iskolai nevelés-oktatás 

alsó tagozat 

felső tagozat 

- többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása. 

 

Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladat ellátási helyenként felvehető maximális  

tanulólétszám: 1488 fő 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola  628fő 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája 255 fő 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája 167fő 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája 207 fő 

 

Iskolatípusonként az évfolyamok száma:  1-8. évfolyam 

 

Különleges pedagógiai célok megvalósítása: 

-két tanítási nyelvű, angol: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola  

-integrációs felkészítés: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános 

Iskolája, 

-képesség-kibontakoztató felkészítés: Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi 

Általános Iskolája 

 

Speciális jellemzők 

Emelt szintű angol oktatás a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mátyás Király 

Általános Iskola tagintézményben. 
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Az intézményeinkben a legfontosabb adatokat táblázatba rendeztem: 

 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola székhelyintézmény 

Intézményben a 2018/2019. tanévben tanulók összlétszáma: 1257 fő 

A 2018.október 1-i állapot 

naprakész adatok: 
Mátyás Hunyadi Kertváros Mathiász Összesen 

Intézményben dolgozó pedagógusok (fő) 55 27 18 17 117 
Óraadó 1 1 2 1 5 

Tanulók létszám (fő) 628 255 207 167 1257 
Gyakornok: 2 2 1 1 6 

Ped I. 28 20 13 0 61 

Ped II. 19 4 
 

5 
13 41 

Mesterpedagógus: 4 1 1 1 7 

Speciális nevelési igényű integrált (fő) 22 65 33 12 132 

Beilleszkedési és tanulási zavar (fő) 40 55 31 26 138 

Halmozottan hátrányos (fő) 1 17 9 2 29 

Halmozottan hátrányos helyzetű (fő) 2 32 7 14 55 
 

Adatokhoz kiegészítések, megjegyzések:  

 

Iskolánkban 117 pedagógus kolléga látja el feladatait. Jelenleg lefedett a szakos ellátottság az 

intézményben, amit áttanításokkal és a jelenlegi pedagógusok átképzésével értünk el. A 

tanítóink közül hároman elvégezték a matematika műveltségterületi képzést. A törvény 

szerint elegendő a pedagógus munkát segítők létszáma is. Vannak rendszergazdáink, 

karbantartóink, titkárunk, ügyintézőnk és két pedagógiai asszisztensünk is.  

2.2.2. Jogszerűség megvalósulása az intézményben 

 

Az iskolánkban folyó munkát a közösen lefektetett éves munkaterv szerint végezzük le, azt 

félévkor és év végén közösen értékeljük. Beszámolókat készítünk. A Pedagógiai Programot, 

az SZMSZ-t, Házirendet minden év márciusáig felülvizsgáljuk, majd határidőre módosítjuk. 

Természetesen a továbbképzési tervünket minden évben elkészítjük, beépítve kollégáink 

kéréseit, javaslatait. Az iskola a törvények és rendeletek betartásával, és a közösen 

többszörösen elfogadott programok (Pedagógiai Program, SZMSZ, IMIP, Házirend) alapján 

működik jelenleg is.  

Megjegyzem, hogy a szabályzók akkor érik el céljukat, ha azzal minden dolgozó és diák 

azonosul.  

De a legfontosabb, hogy a közösen kiérlelt szabályokat, közösen betartsuk és betartassuk.  
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2.2.2.1 Intézményvezető-helyettesi feladataim, hatásköreim az intézményen belül 

2008-tól 2012-ig a Mátyás Király Iskola volt intézményegység-vezetőjeként dolgoztam. Az 

elmúlt öt évben feladataim és munkám is zömmel a Mátyás iskolát érintették. Az intézmény-

vezetésének tagja vagyok. Intézményi szinten végzettségem alapján a fejlesztős 

munkaközösségben dolgozom, mint a munkaközösség tagja, segítem a munkaközösség 

vezetőt feladatai ellátásában. Különösen odafigyelek, koordinálom és ellenőrzöm a Mátyás 

iskolában az  SNI és BTM-es fejlesztést. Ezért is a pályázatom további részleteiben csak a 

Mátyás Iskoláról fogok írni, mivel munkám több mint 98%-át itt végzem el. 

2.2.3 Tárgyi erőforrások, finanszírozás 

 

Tárgyi erőforrások: 

  

A Mátyás Király Általános Iskola épületeinek állapota jelenleg közepesnek mondható. H. 

Boros Mária tervező már 30 évvel ezelőtt jól látta, milyennek kell lenni egy iskolának. Két 

épülethez egy szép egy hektáros kert tartozik, ahol érdekes fa- és bokorfajok vannak.  

Az iskolában minden teremben folyik az oktatás (24 osztályban). Sajnos több alkalommal a 

folyosók és egyéb helységek is felhasználásra kerülnek. Taneszköz ellátottságunk megfelelő. 

A második emeleten található a kommunikációs központ, a közel 10 000 könyvet és 

dokumentumot is tartalmazó iskolai könyvtár, amit csak az informatika teremben tudtunk 

(helyszűke miatt) elhelyezni. Az iskola aulája 468 m2, amely alkalmas rendezvények, 

hangversenyek, kiállítások tartására. Két számítástechnikai teremben folyik párhuzamosan az 

informatika oktatás. Általában a wifi rendszer alkalmas arra, hogy bárki az épületen belül 

internetet használjon vezetékek nélkül is. A tanáriban és az irodákban vannak számítógépek. 

Az iskola technikai, oktatástechnikai felszereltsége elfogadható. Rendelkezünk a 

legmodernebb oktatástechnikai eszközökkel: interaktív tábla 11 db, projektorok, 2 db 

számítástechnikai terem. A nagy sportcsarnok kitűnő helyszín a testnevelés órák és 

sportrendezvények megtartására. Hat évvel ezelőtt felújított főzőkonyha és a kis ebédlő 

biztosítja a helyben főzést és étkeztetést. Étkezéskor helyszűkében vagyunk.  

A tornaterem felújítása megtörtént öt éve a Mercédesz Kosárlabda Klub, az Önkormányzat és 

a helyi cégek TAO-s támogatásával, közel 36 M Ft-os beruházással.  

A tantermek állapota jelenleg elfogadható, ami viszont a szülői közösség áldozatos, önkéntes 

társadalmi munkájának és az iskolai alapítványnak köszönhető. A termek festésében, 

díszítésében a szülők nagyon sokat segítettek. Több termünk berendezését csak a szülőkkel 

közösen tudtuk megoldani. A szülők kiemelkedő segítségével több cég is támogatta 
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iskolánkat az elmúlt években. (Mercédesz, Knorr Bremse, PPG.) 2017  augusztusában három 

napos társadalmi munkával az udvar szépítésére is tettünk kísérletet. Az osztálytermekben a 

linóleumok cseréjét a Tankerület segítségével tudtuk lépcsőzetesen megoldani az elmúlt 

években.  

Az elmúlt 5 évben a legfontosabb infrastrukturális fejlesztések a 2016-ban átadott műfüves 

labdarúgó pálya és a 320 méteres mulcsos futópálya kialakításai voltak, ami könnyített a 

testnevelés órák túlzsúfolt és kissé veszélyes helyzetén.   

Kecskemét Önkormányzata, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Hunyadivárosi Tanácsadó 

testület támogatásával épült meg az iskola mellett a minden igényt kielégítő műfüves 

labdarúgó pálya és a futópálya a Serleg utcán, a Herman Ottó téren. Az iskola, a városrész és 

a város összefogásának eredménye ez a két létesítmény. A focipályának köszönhetően 

iskolánkban a sport lehetőségek bővítésre kerültek, a labdarúgás is helyet kapott. Bevezettük a 

Bozsik programot tanulóinknak.  

Az önkormányzat 2016-os pályázata alapján a TOP-6.5.1-15 kódszámú „Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése” révén a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 

energetikai korszerűsítése idén megvalósul. (Ebben a programban, a városban kilenc 

intézmény kapott lehetőséget, közülük három Corvinás.)  

A fejlesztés műszaki tartalma:  

 - Utólagos homlokzatszigetelés 

 - Utólagos lapostető szigetelés  

 - Homlokzati nyílászárók cseréje 

 - Napelemes rendszer telepítése.  

A tervezett beruházás összege több mint 302.000.000 Ft. A napokban elkezdődött a 

beruházás. 

 

Megoldandó problémát jelent a tanulói létszám miatt, hogy szűkké váltak az osztálytermek és 

a kerékpártároló. A földszinti és első emeleti mosdók felújításra szorulnak. Nincs elegendő 

raktározási helyiség sem. Az emeletráépítés jelenthetne megoldást a jelenlegi helyzetre. Az 

már tudható, hogy a Közösségi Házban jövőre kezdődnek a városi fejlesztések. Ha elkészül, 

enyhítené a mi helygondjainkat is. A számítástechnika/könyvtár terem átvitele megoldás 

lehetne. 

 



Pászti András pályázata 

 16 

A finanszírozásról 

Az oktatás egyik fontos szükséglete a pénz.  Az intézmény költségvetését az állam biztosítja. 

Az állam irányítása alá tartozunk, a Kecskeméti Tankerület költségvetésébe van 

intézményünk is besorolva. A pénzek lehívása adminisztrációs felületen lehetséges, 

kérelmeket, árajánlatokat és kéréseket szoktunk rendszeresen megfogalmazni a szigorúan 

szabályozott rendszer adminisztratív szabályait tiszteletben tartva.  

 

A külső források több irányból érkeznek. Pályázatok, adakozások, gyűjtések, kérelmek. A 

külső forrásokról a teljesség igénye nélkül: Corvin, az Emberközpontú Alapítvány, 

Kecskemét Megyei Jogú Város és annak VTP programja, Hunyadivárosi Tanácsadó Testület, 

Iskola Szülői Munkaközössége és több magánszemély, valamint cég. 

 

A pluszforrások évi 1-2 millió forint körül mozogtak az elmúlt években. Látszik, hogy 

„mindent” megteszünk, hogy az iskola megtalálja a külső forrásokat. Az alapítványunk az 

utolsó biztos pont, változó világunkban. Az elmúlt években több kisebb és nagyobb 

pályázatot is nyert az iskola és/vagy annak alapítványa. 

Ezek közül kiemelném a jelentősebbeket:  

Két országos címet is sikerült kiérdemelnünk, amelyeknek személyesen is aktív támogatója és 

segítője voltam.  

-  A tehetség- és az ökopályázatot közösen készítettük és nyertük meg a tantestület több 

tagjával.  Munkánk gyümölcse, hogy 2016-tól Kiváló Tehetségpont lettünk.  

-  Tavaly harmadszor is megkaptuk az Ökoiskola címet, így Örökös Ökoiskola lettünk. 

 

Az elmúlt években a következő pályázatokkal foglalkoztunk eredményesen, köztük azok, 

amelyeknél ebben a ciklusban fenntartási kötelezettségünk van: 

- 1. TÁMOP-61.2A-14/12014-0001 (TIE pályázat)  

Megvalósítási időszak, 2014/15, fenntartási időszak 2020-ig. „Komplex intézményi 

mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános 

iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és 

kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 

bevonásával.” 

- 2. TÁMOP-3.1.5.-09/A/2 2009-0028.  

Fenntartási időszak 2012 szept.1-től 2015. aug.31-ig. 
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- 3. Határtalanul 2016-17-18.  

Magyarok lakta vidékek megismerése, magyarságtudat kialakítása, ápolása saját pozitív 

élményekkel alátámasztva. 

- 4. Akkreditált Kiváló Tehetségpont  

Megvalósítási időszak 2016. október 1 - 2019. október. 

A minősítéshez az elmúlt három év programját írtuk le, ezt szakértők minősítették, majd 

terveztünk egy három éves fejlesztést is ebben a témában. 

- 5. TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0567  

„Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” program. 

Fenntartási időszak: 2015-ig. 

- 6. EFOP 3.2.4. Digitális kompetencia fejlesztés pályázatban, melynek keretében többen 

laptopot kaptunk, valamint IKT képzéseken vettünk részt 2018-ban. 

- 7. Az EFOP 3.3.6-17-2017-00015 számú Természettudományos Élményközpont 2018. 

novemberi indulása, melyet a város nyert, és amiben mi aktívan részt veszünk. Érdekes 

lehetőségek nyíltak ki a 7. osztályos tanulóknak.  

- 8. VTP oktatási programokról és a támogatásokról, amelyekre a Corvin Alapítvány pályázik: 

 8.1.  A Kecskeméti Fejlesztő Pedagógusok Munkaközösségének vezetőjeként Faragóné 

Török Tünde segítségével minden tanévben iskolánkban szervezzük meg a fejlesztő 

munkaközösség szakmai fórumát. Térségünk, sőt országunk legnevesebb pszichológusai, 

kutató gyógypedagógusai tartanak évente egyszer előadást az érdeklődőknek.  Iskolánk 

érdeklődő pedagógusai is rendszeresen eljönnek. A következő szakemberek tartottak 

színvonalas előadást eddig: Rózsáné Czigány Enikő, dr Torda Ágnes, dr Gyarmathy Éva, 

Balázs Judit dr. PhD., Farkasné Polgár Katalin, Dékány Judit, Imréné Sarkadi Ágnes, W 

Barna Erika, Nádas Mária, Dologné Kovács Izabella.  

 8.2.  Alsós humán- és reál munkaközösség működésére. Az iskola alsó tagozatos humán- 

és reál munkaközössége tehetséges tanulóinak versenyeztetésére fordítjuk a forrásokat. Így 

teremtjük meg immár egy évtizede a Corvin iskola helyi versenyeire a forrásokat alsó 

tagozaton. 

 8.3. Az Idősügyi program keretén belül a Generációk közötti kapcsolatok erősítésére 

szolgáló programra folyamatosan pályázunk. Minden évben hagyományosan a Karácsonyi 

műsor főpróbájára és a Mamák napja programjainkra. Ezzel erősítjük iskolánkban a 

generációk közötti kapcsolatrendszert. A helyi Nyugdíjas Klub tagjai és az Idősek Otthona 

lakói vesznek részt előadásainkon. Természetesen több nagyszülő és szülő is meg szokta 
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nézni a tanulók előadását. Az iskola tanulói ajándékot is készítenek a nézőknek. A környező 

óvodásokat is meghívjuk minden évben a karácsonyi műsor főpróbájára.  

 8.4. Az elmúlt időben pályáztunk az iskola teljes szelektív hulladékgyűjtésének 

kialakítására, az akvarista szakkör lehetőségeinek bővítésére, legutóbb pedig az iskolai 

ökokert kialakítására, ami folyamatban van.   

 8.5. Királyok Klubja: A királyok klubja program elsődleges célja, hogy a tanulókban 

felébresszük a múlt iránti kíváncsiságot, fejlesszük az ismeretelsajátítás minél hatékonyabb 

képességét kicsit másképpen, mint az órákon. 

 8.6. A többi VTP-s pályázatunkat sokszor az év aktualitása határozza meg: Adtunk be 

ebben a ciklusban évkönyvre, iskolai születésnapra pályázatokat. 

 8.7.VTP pályázatokat ad be iskolai alapítványunk rendszeresen az iskolánkból induló és 

itt működő Mátyás Király Citerazenekar működésére, programjaira, turnéira.    

- 9. Más forrásról: A Hunyadivárosi Tanácsadó Testület az elmúlt öt évben minden évben 

támogatta a térségben lévő oktatási és nevelési intézményeket évi 50-100-150 ezer forinttal. 

Az intézményvezetők kérelmét a közel 40 fős testület megtárgyalta, majd a cél megvalósulása 

után beszámoltak az intézmények és közösségek vezetői a felhasználásról. Az elmúlt 10 év 

mindegyikében kaptak támogatást az iskolák, óvodák, valamint a bölcsőde a céljaik elérésére. 

A Tanácsadó Testület a 14 éve folyamatosan megrendezésre kerülő Hunyadivárosi Napok 

tombola bevételét is át szokta engedni a közösségeknek.  

2.2.4. Humánerőforrások jellemzői 

2.2.4.1. Családokról, tanulóinkról és pedagógusainkról: 

 

Jelenleg 116 000-nél is több ember lakik Kecskeméten, a Hunyadivárosban közel 7200, a 

Vacsiközben megközelítőleg 6500 fő. Tanulóink lakóhelyük szerint a Hunyadivárosban és a 

Vacsiközben laknak, de gyerekeink több mint fele messzebb lakik. A köznevelési 

munkacsoport tavaly napirendre vette a beiratkozás témakörét a városban. A táblázatokból 

kiderült, hogy arányait tekintve a mi körzeteinkben volt a legkevesebb beiskolázandó tanuló.  

A tavalyi beiskolázást viszont a Mátyás iskola teljestette a legjobban. (A számszaki vizsgálat 

ezt bizonyította.) Két intézmény fedi le a Hunyadivárost. A Vacsiközben, a mi körzetünk 

kellős közepén pedig a Petőfi Iskola „körzet nélkül” van jelen, láthatóan fejlődő szakaszban. 

Iskolánk a nyelvoktatásnak köszönhetően az egész város területéről iskoláz be.  Két 

osztályban angol két tanítási nyelvű osztályt hirdetünk meg, egyben pedig általános képzés 

zajlik kiemelt számítástechnikai képzéssel. Körzeten kívüli a tanulóink több mint fele. A 
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Hunyadiváros lakóinak korfája iskolai szempontból nem szerencsés, ugyanis öregedés 

jellemzi. A lakások többsége ugyan két szobás a sűrűn lakott részeken, a fűtésük egyedi, ezért 

árfekvésük 15-20 %-kal magasabb, mint a város más részein, emiatt szociális szempontból a 

városi szintnél kedvezőbb képet mutat a Hunyadiváros a város más részeihez viszonyítva. A 

szülők és az iskolai SZMK kiemelkedően támogatja iskolánkat. Törődik az itt folyó 

munkával, gyermekeik sorsával, az oktatás és nevelés ügyeivel, segítenek nap, mint nap. Az 

alapítványi bál alkalmával a szülők komolyan támogatják iskolánk alapítványát. Jó indulattal 

segítik nevelői munkánkat. 

Részletek a mestertervemből:  

„A tanulói létszám 1998-tól hullámzó tendenciát mutatott, de 2004-ben sikerült növekvővé 

fordítani. Az elmúlt 12 évben már 3 első osztály indulhatott, s egyre több óvodás itt kezdi 

iskolai pályáját. Ez a fordulat az iskola megtartó erejének növelésére irányuló stratégia 

eredménye, amely ugyan zsúfoltságot eredményezett, de egyben biztos egzisztenciát is az itt 

tanító pedagógusoknak. Elemzésem az elmúlt 12 évre tekint vissza. Az innováció kezdő 

időpontja a 2009-es tanév, de a tervezés már a 2008–as évben elkezdődött. Ez információk, 

ismeretek összegyűjtését, jövőbeli tervezést jelentett. A pedagógusok képzését illetően a 

továbbképzési tervben, a pályázatokban már készültünk a képzettségi struktúra változtatására 

is. A pedagógus kollégák hozzáállására jellemző a rugalmasság, megújulási képesség, a 

kihívásokra megfelelő, gyors válaszok adása. A tehetséggondozó programunkban, a 

képzésben, a projekt munkában kiemelkedő szakmai érdeklődés és tevékenység folyt mind 

tanulói, mind pedagógus részről. A továbbképzési tervet minden évben kiválóan teljesítette a 

tantestület. Az innovációs és (tovább)képzési hajlandóságot jelzi, hogy a pedagógusok közel 

felének több diplomája is van. Az önképzésre komoly hangsúlyt fektet minden kolléga, hiszen 

az elmúlt években sokféle képzésen vettek részt. A tantestület keresi az új kihívásokat és 

megoldásokat. A két tanítási nyelvű oktatásra való átállás több kollégát új diploma 

megszerzésére ösztönzött. Többen kitartó és kemény tanulással, munkával átképezték 

magukat. A pedagógusaink hűségesen kitartanak az eddig kipróbált és bevált pedagógiai 

eszmék, gyermekközpontú értékek mellett, és munkájukban ehhez ragaszkodnak. Az iskola 

létszámának, az elsősök és a pedagógusok számának változását mutatja a lenti ábra.  

Relevánsnak tartom, hogy az iskolában a pedagógus státuszok száma is nőt a 2008-ban leadott 

terveinknek megfelelően. Ekkor készítettük el a két tanítási nyelvű oktatás helyi elképzelését. 
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Az elmúlt 10 tanév tanulói létszámadatai az elmúlt félév adataival kiegészítve: 

 

 

 

Iskolánkban a nemek arányát vizsgálva évek óta jellemző, hogy a leányok száma kissé több 

mint a fiúké. Huszonnégy osztályban tanulnak iskolásaink. Az alsóban és felsőben is a, b, c, 

osztályok vannak. Osztálylétszámaink 19 és 32 fő között vannak. 

 

2.2.4.2. Hűséges és megbízható tantestület 

Az iskola 1983 augusztusában „indult”, ekkor 29 fő pedagógussal és 499 diákkal kezdődött el 

a munka. Jelenleg 55 pedagógus 628 tanulóval dolgozik.  

Az eltelt években közel 200 pedagógus dolgozott az intézményben. Többen vannak, akik a 

kezdetektől dolgoznak itt. A dolgozók közel 30 százaléka 20 éve van itt. Több kollégának ez 

volt az első munkahelye. Több olyan kolléga is tanít itt, aki maga is ide járt általános iskolába.  

Jelenlegi helyzet: 

Ebben a tanévben a pedagógusok létszáma: 55 fő 

o Az engedélyezett álláshelyeket betöltöttük 

o Szakos ellátottságunk 100 % - os 

o Iskolatitkár: 1 fő 

o Rendszergazda: 1 fő 

o Könyvtáros: 1/2 fő 

o Pedagógiai asszisztens: 2 fő 

o Áttanít a Corvinán belül: 4 fő 

o Új kollégáink: 4 fő 
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A tantestület hozzáállására jellemző a rugalmasság, megújulási képesség, kihívásokra 

megfelelő válaszok adása.   

Sakkoktatásra, labdarúgás képzésre, informatika IKER képzésre, kutyaterápiás képzésre, 

matematika műveltségterületi képzésre, mesterképzésekre is többen jártak ebben a ciklusban. 

A két tanítási nyelvű oktatásra való átállás több kollégát új diploma megszerzésére ösztönzött.  

A tantestület hűséges, mert kitart az eddig kipróbált és bevált pedagógiai eszmék, értékek 

mellett, és munkájában is ehhez ragaszkodik. 

 

2.2.4.3. A személyi feltételek alakulása 

Az elmúlt évek személyi feltételeit vizsgálva a Mátyás Iskolára nem volt jellemző az 

elvándorlás. Sőt a táblázatból látszik, hogy az intézményi innováció eredményeképpen a 

státuszok értelemszerűen nőttek. Az elmúlt években néhányan nyugdíjba vonultak, sőt 

elkezdődött a tantestületen belül a generációváltás. Több új pedagógus érkezett a 

tantestületbe. Bízunk benne, hogy beilleszkedésük zökkenőmentes lesz. 

 

Státuszok alakulása az elmúlt 12 évben:  

 

2007 2010 2013 2018 

    

33,5 státusz 38,5 státusz 48 státusz 55 státusz 

32 főállású,1 

részmunkaidőben és 2 

fő prémium években 

foglalkoztatott 

pedagógus 

1 óraadóval és 9 fő 

Corvinán belüli 

óraadóval együtt 

4 óraadó és 8 fő 

Corvinán belüli 

óraadóval együtt 

1 óraadóval és 5 fő 

Corvinán belüli 

óraadóval 

 

2008-ban, mikor elkezdtünk gondolkodni a két tannyelvű oktatás lehetőségéről, akkor dr. 

Lóczi László igazgatóval egy táblázatot tettünk le az önkormányzat asztalára, ugyanis előre 

meg kellett pontosan tervezni a státuszokat. Mára ezek az elképzelések megvalósultak. Ebben 

a ciklusban stabilizálódott a pedagógusaink létszáma és a feladatunkhoz igazodó 

végzettséggel bírnak kollégáink. Stabilizálódott a tanulói létszám is. A jelenleg engedélyezett 

létszám 650 fő, az elmúlt négy évben ez 619-633 között volt. 

Az elmúlt évek alatt a tervezettnek megfelelően több státusszal nőtt a tantestület létszáma, 

ebből a táblázatból is pontosan látszik. Mindez úgy, hogy ez idő alatt az osztályok száma 

évfolyamonként háromra nőtt. A feladat is módosult, hisz tagozatos iskola helyett mára két 

tanítási nyelvű képzés lett a fő profilunk, de a tagozatos jelleget is megtartottuk. A nyelvi 

osztályok kialakulása során az angolul tudó kollégák száma is nőtt. Az elmúlt ciklusban az 
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egy tanárra eső diákok száma iskolánkban 13,66-11,6 között változott. A Corvinán belül a 

Mátyásos hatékonysági mutatók a legjobbak. Az egész intézményt vizsgálva itt tanul a 

tanulók fele, és itt dolgozik a pedagógusok fele. Az összes óraszámnak is mintegy felét itt 

tanítjuk. (Közel 1200/hét óraszámban.)   

Jelenleg 55 fő dolgozik pedagógus munkakörben. 1 fő részmunkaidőben dolgozik, 5 fő 

áttanító tanít felsőben. A táblázatból jól követhető a mennyiségi változás. 

 

2.2.5. Nevelés, oktatás eredményessége   

 

Egy iskola legpontosabb fokmérője, hogy hová, milyen szintű iskolába veszik fel tanulni a 

végzős diákokat. A kimenő nyolcadik osztályok felvételi mutatói magukért beszélnek. Az 

elmúlt öt évben a tendenciák nem változtak, az ábra is alátámasztja azt, hogy a tanulóink 

többsége érettségit adó iskolákban folytatja tanulmányait. Városunkban az elmúlt 10 évben a 

középiskolai rendszeren belül is változások történtek, megjelentek a két tanítási nyelvű 

középiskolák is, amelyek tanulóink számára elfogadható célt jelentenek. Az utóbbi két évben 

a gimnáziumi jelentkezés került túlsúlyba. A szakképzést választók száma - az országosan 

erősödő marketing ellenére is - egyre csekélyebb. 

Az a tapasztalat, hogy a továbbtanulóinknál kicsi a lemorzsolódás. Jól teljesítenek a 

visszajelzések alapján. 

 

 
 

 

Tanulóink magatartása és szorgalma 

Az elmúlt öt évben a tanulók magatartása és szorgalma igen jónak mondható iskolánkban. Az 

év végi statisztikában látható, hogy a tanulók közel fele példás szorgalmú, és 60%-uk, vagy 

annál is többen magatartásból is példás. 
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Az elmúlt években évi 100-nál több igazgatói dicséretet kaptak tanulóink. Ezzel szemben az 

igazgatói figyelmeztetések száma elenyésző.  

2.2.5.1. Tanulóink tanulmányi munkája 

Tanulás eredményessége is igen jónak mondható intézményünkben. Négyes feletti iskolai 

átlagokkal bírunk már évek óta.  

Évekre visszamenőleg vizsgálva az osztályátlagok is nagyon meggyőzőek. Megállapítható, 

hogy az alsós átlagok egy hajszállal jobbak, de felsőben sincs gond. Általában egy-két nem 

kéttanos osztály van csupán kevéssel négyes szint alatt. Az angol két tanítási nyelvű 

oktatásban és az angol tagozaton részt vevő tanulóink nagyon szép egyéni és osztály 

eredményeket produkálnak.  

Egy év végi tantárgyi eredmény a sok közül: 

Tantárgyak Mátyás 

magyar nyelv 4 

magyar irodalom 4,1 

történelem 4,1 

idegen nyelv 4,1 

matematika 4 

informatika 4,7 

természetismeret 4,3 

fizika 3,9 

biológia 4 

kémia 3,9 

földrajz 4 

 

A versenyekről megállapítható, hogy helyi, városi, megyei, regionális és országos 

versenyeken kiemelkedő eredmények érünk el az elmúlt években, minden területen jól 

teljesítenek tanulóink. 

  

A kitűnők számán is látszik, hogy az eredmények folyamatosan jók. Minden ötödik Mátyásos 

tanuló kitűnő iskolánkban.  

Százalékosan 22-19,5% között mozgott a kitűnők száma év végén az elmúlt öt évben. 

 



Pászti András pályázata 

 24 

 

 

MaTalent 2019. februári mérése során a negyedik osztályosaink feladatait kijavították és 

visszaküldték. Ez matematikai tehetséggondozást vizsgáló mérés volt, teljesen független 

tőlünk. Ezen az évfolyamon idén a Bolyai matematikaversenyen volt megyei első helyezést 

elért csapatunk. Az országos fordulón középmezőnyben végezetek tanulóink. A teljes 

évfolyam eredménye látható ezen a kördiagramon. Látható, hogy tanulóink 43% fogékony a 

matematika területén. 

 

 

Iskolánkban minimális a sikertelenül teljesítő tanulók száma év végén. A lemaradók száma 

igen csekély, ezt ezen a diagramon láthatjuk: 
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2.2.5.2. Kompetencia mérésekről 

 

Az elmúlt 12 évben komoly tapasztalatokat szereztem ebben a témakörben. A városi oktatási 

bizottsági értekezleten 2007-es és 2008-as években meg kellett iskolánkat védeni ebben a 

témában. Évente tárgyalta a város oktatási bizottsága az összes iskola kompetencia 

teljesítményét. Az igazi áttörés a 2013/14-es években történt. Évekkel előtte kompetencia 

munkacsoportot hoztunk létre, amely elkezdett komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel 

iskolánkban. Több szakmai értekezlet zajlott le, melyek célul tűzték ki, hogy nagyobb, 

fokozottabb figyelmet kell fordítanunk a kompetenciamérésre és annak eredményeire. Külön 

programokat, módszereket dolgoztak ki, és ajánlásokat fogalmaztak meg a szövegértés és 

matematikai kompetenciák fejlesztése érdekében. A becsületes munka meghozta az 

eredményt.  Iskolánk kéttanos innovációja is javított a helyzeten. Egyre több jó képességű 

tanuló jelent meg iskolánkban, mint leendő elsős, ezáltal változások történtek a bemenetnél. 
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A forrás a 2013/14-es tanévvégi beszámolójából származó dia.  

Azóta hasonló kompetencia eredményeink vannak. A várható célokat eléri tanulóink 

teljesítménye országos és megyei összehasonlításokban is.  

A 2017-es eredményekkel viszont tovább foglalkoztak vezető kollégáim. Elkészítették az 

egyénekre lebontott vizsgálatot is az adatok tükrében.  Érdekes eredménye lett az elemzésnek. 

Megállapítható, hogy matematikából a diákok 24%-ának, szövegértésből 16%-ának van mit 

javítania. 

 Bízhatunk abban, hogy a következő években ez a teljesítmény még tovább javul, illetve a 

pozitívumokat fenn tudjuk tartani. 

2.2.5.3. Az iskolában folyó oktató és nevelő munkáról 

Idegen nyelv tanításáról  

 

Iskolánkban a magas színvonalú tagozatos nyelvoktatásnak már évtizedes hagyománya van.  

2009/2010-es tanévtől indítottuk el a két tanítási nyelvű osztályokat. Egy olyan oktatási 

rendszert alakítottunk ki közösen a pedagógusokkal és a tanulókkal, a szülők egyetértésével, 

ami a tanulók képességeit figyelembe veszi. Mindenkinek saját képességéhez igazodó 

lehetőségeket szeretnénk biztosítani. Bízunk benne, hogy mindenkit képesek vagyunk 

megtanítani idegen nyelvre, csak tempójukban van eltérés. Vannak, akik gyorsabban érnek, 

vannak, akik lassabban. 

Négy lehetőséget biztosítunk tanulóinknak:  

o két tanítási nyelvű program 

o emelt szintű angol  

o középhaladó csoport 

o lassú csoport. 

Az egyik elv, hogy nincs elszigeteltség ezek között. Ha valaki teljesíti az adott csoport 

követelményeit, feljebb juthat, és ez fordított esetben is igaz. 

Az idegen nyelvi célmérésekről a 2016-os tanév végi beszámolóból emelnék ki. Ebből a 

diából is jól látszik, hogy jók az eredményeink, és büszkék lehetünk ezekre.  Az elmúlt öt 

évben minden kéttanos iskolásunk 8.-osként megszerezte a komplex középfokú nyelvvizsgát, 

minden évben vannak páran, akik a felsőfokút is teljesítik. A tagozatos tanulóink pedig az 

alapfokú komplex nyelvvizsgát szokták megszerezni. Az iskolai alapítvány minden 

nyelvvizsgázót támogat. 
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Forrás a 2016-os év végi beszámoló:  

 
 

A másság iskolánkban: 

A mássággal foglakozás többek között a gyógypedagógusok egyik legfőbb területe. Iskolánk 

minden egységében vannak gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, és törekszünk, hogy 

ellássuk az egész intézményben az arra rászorult gyermekeket. Három típusú nehézséggel 

találkoznak pedagógusaink, de a Pedagógiai szakszolgálat (régen Nev. tan., Áthelyező 

Bizottság) által integrálható tanulók kerülnek iskolánkba egy befogadási nyilatkozattal együtt. 

A legnehezebb helyzetben lévő nebulóink a valamilyen fogyatékossággal bírók. Autisztikus, 

látás, hallás, értelmi gondokkal bírók. Őket speciális tanárok is segítik, az EGYMI utazó 

tanári szolgálattal közösen látjuk el őket. A második csoportba a Speciális Nevelési Igényű 

röv.: SNI-s tanulók tartoznak. A harmadikba a BTMN –es tanulók, akik tanulási vagy/és 

beilleszkedési zavarral küzdenek. Iskoláinkban különféle problémákat oldunk meg, a tanulói 

összetétel sem egyforma. Ez látszik a 2018-as év végi beszámolóból, amit dr. Lóczi László 

igazgató elemzett év végén.  A tanulói összetétel sem egyforma, a papírosok százaléka a 

létszámhoz van viszonyítva. Ezek az adatok magukért beszélnek. 

Forrás: 2018-as beszámoló 
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Munkám során különösen a Mátyás iskolai fejlesztések irányítása, gondozása tartozik a 

feladatkörömhöz. 

Az elmúlt öt évben a Mátyásban az SNI-sek száma kissé csökkent, 3% körül stagnál. A 

BTMN-sek száma viszont nagyot csökkent az elmúlt évben. 

 

 

 

Az általam írt (2018. jún.) féléves beszámolómból szeretnék idézni.   

„A szakos ellátottság jónak mondható iskolánkban. A városi helyzethez viszonyítva is 

elmondható, hogy minden lehetséges segítséget megadunk tanulóinknak. Gyógypedagógusok, 

fejlesztőpedagógusok és tanítók látták el a fejlesztő feladatokat. Az év elején megbeszéltek 

alapján folyt a munka. Félévkor mindenki ellenőrizte a saját fejlesztési terveit, én három 

alkalommal a belíveket is. Társadalmi munkában segítette munkánkat W Barna Erika, 

Európa-hírű grafológus. Több mint 20 órában ingyen dolgozott két súlyos diszgráfiás 

tanulónkkal. Iskolánkban négy gyógypedagógus tanár, egy fejlesztő tanító, két tanító, két 

utazó gyógypedagógus dolgozott. Huszonhét csoportban tanították az iskola pedagógusai 

tanulóinkat. Egyéni fejlesztést az utazó tanárok a fogyatékos tanulókkal közösen végezetek. 

Hallássérültekkel, autistákkal a szakosok egyénileg dolgoztak. 

 Az összes SNI-s tanuló minden esetben gyógypedagógustól kapta meg a fejlesztést. AZ SNI-

sek száma kicsivel nőtt a tanév során. Idén mozgásfejlesztést is biztosítottunk tanulóinknak, 

nemcsak az elősöknek, hanem a nagyobbaknak is. Minden SNI-s és BTM-es tanulónk 

megkapta a számára előírtakat.” 
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2.2.5.4. Nevelés és hagyományok, lokálpatriotizmus 

Hihetetlenül fontos a magyarságtudat ápolása, és hogy kecskemétinek, hunyadivárosinak, 

Mátyásosnak neveljük tanítványainkat. 

o Az iskola osztályai minden évben egy esetleg két napos osztálykirándulásokra 

mennek. A kirándulások a közösségtudatot is erősítik.  

o Nagyszerű diáknapon vesznek részt az utolsó héten.  

o Műsoraink, ünnepeink nemcsak a szereplőket, hanem a nézőket is közelebb hozzák 

egymáshoz. Színvonaluk lehetővé teszi a nagyobb közösség (városrész, város) előtti 

szereplést is. Az eddigi hagyományok szerint egy-egy adott évfolyam készül műsorral 

a különböző ünnepekre, jeles napokra, megemlékezésekre.  

o Minden 5. évfolyamunkon tanuló osztály erdei iskolába megy.  

o Az elmúlt három évben beadásra került a Határtalanul pályázat, így tanulóink a 

hetedik évfolyamon eljuthattak Erdély legszebb helyeire. A jelenlegi is készül. 

o Részvétel városrészi programokban, pl.:Hunyadi Napok, Sport és Egészségnap, 

Mamák napja, Babák Napja stb. 

o Nyári programjaink: Részt veszünk a Tankerület által megfogalmazott programok 

kötelező végrehajtásában kollégáinkkal és tanulóinkkal. Sajnos idén angol nyelvi tábor 

nem lesz. Évek óta szerveznek önkéntesen kollégáink Garbolcon tábort.  

Hagyományos mátyásos programok 

- Tanévnyitón az elsősök mátyásos diákká 

avatása;  

- Hunyadi Napok;  

- Zenei Világnap;  

- Családi sportnapok;  

- Erdei iskola az 5. osztályoknak;  

- Okt. 23-ai műsor;  

- Papírgyűjtés (Diákönkormányzat);  

- Továbbtanulásos értekezlet (8. és 7. 

osztályosok és szüleik részére);  

- Hangversenyek; 

- Adventi vásár (Diákönkormányzat);  

- Kodály Zoltánra emlékezés (rádió) és 

koszorúzás;   

- Mikulás;  

- Halloween; 

- Karácsonyi műsor;  

- Sítábor;  

- Alapítványi Bál;  

- Farsang;  

- Ötösszerző hét;   

- Március 15-i műsor;   

- Mamák napja;  

- Csokinyúl kupa;  

- Költészet Napja;  

- Föld Napja;  

- Rajzkiállítások;  

- Diákfórum;  

- Egészségnap;  

- Bolhapiac;  

- Tanévzáró.  
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„Összefogással a kis dolgok is naggyá lesznek, széthúzással a nagyok is tönkremennek”   

 Sallustius 

3. VEZETŐI PROGRAM  
 

Legfőbb személyes célom, hogy iskolánk továbbra is városunk egyik piacvezető és ezáltal is 

meghatározó oktatási intézménye legyen. A tantestületünkkel közösen elvégzett kiemelten 

jószínvonalú munkával megőrizzük az eddig elért eredményeinket, tovább formáljuk az iskola 

kedvező arculatát.  Iskolánk hagyományait megtartsuk, és ha kell, mindannyiunk érdekében 

közösen változassunk rajta. Az előző és az elkövetkező ciklusban is szeretném, ha a dolgozói 

és tanulói létszámot meg tudnánk őrizni. Méréseimmel, tapasztalataimmal segíteni 

szándékozom vezető társaimat, a döntéseinket, hogy egyre jobb iskolát teremthessünk, hogy 

az itt élők szimpátiáját megőrizzük, eredményeinket megtartsuk és további minőségi 

növekedést érhessünk el. 

 Megállapítható, hogy a mennyiségi fejlődés elérte a maximumot, stabilizálódtak a mutatóink. 

Létszámok, tanulmányi eredmények, egyéb mutatóink jók. Ez a pozitív fejlődés az innováció 

hatására tovább erősödött. A megkezdett úton tovább kell folytatni a partnerközpontú 

működést, meg kell őrizni az iskola befogadó „inklúzív” jellegét. A minőségi fejlődést akkor 

tudjuk magasabb szinten elérni és fenntartani, ha az iskolai fluktuációt 4. és 6. osztályokban 

csökkenteni tudjuk. Minden tanulónkból ki tudjuk hozni a legjobb teljesítményt úgy, hogy 

szeressenek az iskolába járni, tanulni, versenyezni.  

A pedagógusainknak a következő ciklusban is biztosítani kell a további szakmai fejlődés 

minden lehetőségét, a továbbtanulást, önképzést stb. Összhangba kell hozni az egyéni 

pedagógus álmokat és az intézményi érdeket. 

További szakmai céljaim:  

Négy éve igazgatóhelyettesként dolgozom, feladataim kitérnek iskolánk külső kapcsolatainak 

további szervezésére.  

A beiskolázási projekt felelőse vagyok. A tanulók osztályba sorolását segítem 

pszichopedagógusként, továbbá az iskolai helyi fejlesztő munkaközösséget is támogatom, és 

felelek a Btm-es és Sni-s tanulók adminisztrációjáért.  

A tehetséggondozás téma mindig nagyon érdekelt, a rejtőző tehetségek felfedezését és 

gondozását nemes feladatnak tartom. Az elmúlt években több - ezt a témát célzó - 

továbbképzésen is részt vettem. Három éve három kolléga segítségével elkészítettem a 

Tehetség pályázatunkat, mely kiválóan akkreditált minősítést kapott. Az egyik kolléganővel 

közösen egy 30 órás tanfolyam keretein belül én is elvégeztem Polgár Judit Sakkpalota 
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továbbképzését Budapesten.  

Szemléletemhez nagyon közelinek érzem a környezettudatos gondolkodást és a fenntartható 

fejlődés támogatását. Az elmúlt 10 évben háromszor kaptuk meg az Ökoiskola címet. 

Szeretném, ha a fiatal generációk megértenék ennek fontosságát. 

Az elmúlt években akvarista szakkört tartok, s van olyan volt tagom, aki ennek hatására a 

gimnáziumban a biológia fakultáció mellett döntött. A szakkör éves tervét is magam 

készítettem és már többször végrehajtottam. 

 

3.1. Vezetési struktúra  
 

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola igazgatójának munkatársaként továbbra is 

szeretnék itt dolgozni, mint intézményvezető-helyettes. 

  

Az iskolai vezetőség összetétele:  

o igazgató (1fő) 

o tagintézmény-vezetők (3 fő) 

o intézményvezető-helyettesek. (3 fő) 

o tagintézmény-vezető helyettes.(1 fő) 

o szakmai munkaközösség vezetők (6 fő) 

o osztályfőnöki munkaközösség-vezetők (4 fő) 

 

Az intézményirányításban a két vezetői szint évek óta harmonikusan működik. 

-A havonkénti Igazgatótanácsi értekezlet. 

- A helyi Mátyásos kibővített vezetői megbeszélések. Az emlékeztető elküldésével minden 

kollégához eljuttatjuk az információt. 

- A szakmai kérdések, feladatok megvitatása és végrehajtása, elemzése, korrigálása a 

munkaközösségi munkában valósul meg. (Pl.: Fejlesztős munkaközösség.) 

- A munkám során több munkacsoportnak is tagja, támogatója, segítője vagyok. (Beiskolázási 

team vezetője, öko munkacsoport tagja, pályázatokért felelős, program felelős stb.) 

 

3.2. Teendőim 

Teendőimnek négy fő területe van, ami az elmúlt négy évben nem változott.  

Ezeket a feladatokat szeretném továbbra is folytatni a következő vezetői ciklusban. 
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A négy terület jellege és hatóköre más-más jellegű: Városi, városrészi, intézményi, iskolai 

szinteken valósul meg. 

 I: Az intézményünkben a partnerközpontú működés megvalósítása: külső-belső 

kapcsolatainak ápolása, partnerközpontú fejlesztése. (Városunk, városrészünk és annak 

környéke.) Kiemelten az iskolánkhoz kapcsolódó, befolyásoló közösségekkel, 

intézményekkel. 

 II: Az intézményen belül a tanulási, beilleszkedési és magatartási gondokkal küzdő 

problémákkal való törődés. A pszichopedagógus látásmódot szeretném kamatoztatni, 

érvényesíteni a napi gyakorlatunk során. (Irányítói, vezetői, tanácsadói jellegű feladatok a 

Corvin intézményben.) 

 III: Bizonyos területeken mérés, értékelési rendszer kialakítása, működtetése.  

 IV: A Mátyás Iskola egyes feladatainak szervezése, irányítása, szükség esetén 

ellenőrzése, folyamatok korrigálása. 

Az intézmény marketing stratégiájának építése, amit feldolgoztam a mester tervemben is. 

Kollégáimmal közösen hozzáláttunk a megvalósításához.  

Kiemelt feladatom a beiskolázási programunk végrehajtása, az Ökoiskolai programok 

továbbvitele, támogatása, segítése.  

Tehetséggondozással kapcsolatos iskolai ügyek támogatása.  Egyéb programok, ügyek 

irányítása, támogatása, lobbizás vezetőm kérésnek megfelelően iskolánk érdekében. 

3.2.1. Intézményünk kapcsolatrendszere 

3.2.1.1. Partnerközpontú működés megvalósítása 

Intézményünk igazgatója fontos célokat és elvárásokat fogalmazott meg számunkra 2018-as 

tavalyi pályázatában:  

„Létünk felesleges, s hiábavaló, ha önmagunkba zártan élünk, nincs reális, működő 

kapcsolatunk a külvilággal. Tevékenységünk csak akkor válik igazán értékessé, ha képesek 

vagyunk ezt embertársaink javára fordítani. Különösen igaz ez az állítás az iskolák világára. 

Nem képes hosszú távon jól működni az az iskola, amely figyelmen kívül hagyja a szülők, 

diákok, a fenntartó, s a környezetében élő lakosság igényeit, elvárásait, s kellő kétoldalú 

kommunikáció nélkül próbálja céljait megfogalmazni, s azokat megvalósítani. Nagyon fontos 

feladatunk egyrészt folyamatosan tájékoztatni partnereinket elképzeléseinkről, terveinkről, 
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eredményeinkről, másrészt visszacsatolásokat, jelzéseket gyűjteni partnereink 

elégedettségéről, igényeiről. „1 

Partnereink meghatározása ebben a munkában: 

Elballagott, jelenlegi és jövőbeli tanulóink, szülők, osztály, SZMK vezetőink, Iskolai SZMK 

vezetőség, Intézményi Tanács, Kecskeméti Tankerületi Központ, Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata, bizottságai, képviselői, tisztségviselői. 

Egyházak: katolikus, református, evangélikus, baptista, zsidó, adventista, hitgyülekezet… 

Nagyon jó munkakapcsoltban vagyunk a helyi civilekkel: Hunyadivárosi Tanácsadó Testület, 

Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület, Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub, 

HUKK azaz Hunyadivárosi Közösségi Kert tagjai, Hunyadivárosi Baba-mama Klub, Máltai 

Szeretetszolgálat, Kiskunsági Nemzeti Park és Alapítványa, Subróza Egyesület, 

Hunyadivárosi Futók köre, Hunyadivárosi Kutyások baráti köre, stb. 

Intézményi partnereink: Corvin Mátyás Iskolái, a Corvina Óvodái, Kiskun Művészeti Iskola, 

Líra Zeneiskola, KEMU Iskolái, Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat és intézményei, EGYMI, 

Utazó Gyógypedagógusok, Fejlesztőpedagógusok közössége… 

Kecskeméti Sportiskola, kosárlabda, labdarúgás, karate, sakk és egyéb sportok edzői. 

Kiskunsági Nemzeti Park, Kecskeméti Rajzfilmstúdió, stb. 

Katona József Színház, Ciróka Bábszínház, Agóra Művelődési Központ, Bács- Kiskun 

megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 

Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Tudomány és Művészetek Háza 

Természettudományi Tudástár és Élményközpont 

Cégek, vállalkozások: PPG, Knorr Bremse, Mercédesz Gyár, Gyenes Kertészet, Szilcoop, stb  

Városi Múzeumok a Cifrapalotától a Zsinagógáig.  

 

A városrész lakói részére is kinyitjuk évente több alkalommal iskolánk kapuit. Kulturális, 

oktatási, képzési, nevelési, politikai központtá vált az elmúlt évtizedben. Elértük, hogy az itt 

élők magukénak érezzék a Mátyás iskolát. 

Ez az együttműködés motiválóan hat a közösségi élet, a közösségi hangulati atmoszféra 

javulására. Az itt élőket becsalogattuk az aulába is, kiállításokat rendezünk tanulóink, 

szülőink munkáiból.  Célunk, hogy otthonosan érezze magát minden vendégünk, látogatónk 

az iskolában. Megpróbáljuk még jobban bevonni a szülőket, diákokat az iskola életébe.  

                                                   
1 dr.Lóczi László 2018-as igazgatói pályázata 
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Az iskolai, városrészi, városi közösségünk remélhetően pozitív válaszokkal fogja honorálni, 

támogatni ezeket a törekvéseinket. Minden esetben megpróbáljuk a legemberségesebb, a 

legegyszerűbb megoldásokat preferálni. 

 

A mesterprogramomban is volt lehetőségem megfogalmazni a konkrét feladataimat. 

Gyakorlatilag úgynevezett PR munkát végzek évek óta. Tevékenységem hatóköre más-más 

jellegű, más-más síkon valósítom meg a feladataimat. Városrészi, illetve intézményi, iskolai 

szinteken. Ezt a feladatot csak megfelelő alázattal lehet végezni. Szolgálatnak tartom az 

emberekkel, gyerekekkel, szüleikkel, kollégákkal, partnereinkkel való törődést. Ha tudok, 

mindenkinek segítek. Különösen tisztelem mindazokat, akik a városrészben élnek, és 

bizalmukat úgy jelzik felénk, hogy ránk bízzák gyermekeiket, azok jövőjét. 

 

Az elmúlt 21 évben az itt élő emberekkel valódi kapcsolatot építettem ki. Iskolánkban 12 éve 

dolgozom, az egyik feladatom a külső PR építése, az itt élők iskolai igényeinek és a helyi 

lehetőségeknek összhangba hozása. Bevonni a munkánkba a közvetlen környezetünkben 

élőket, pozitív arculatot kialakítani, gondozni iskolánk jó hírnevét.  

A PR munkánk a valóságban a tervek elkészítésével kezdődik, majd következik a támogató 

csoport kialakítása, tervezés, programok végrehajtása, adatgyűjtés, mérés. A munka elvégzése 

után pedig az értékelés. Munkánk fő célja nagyon egyszerű. Minél több jó képességű, 

motivált tanuló jelentkezzen iskolánkba. Ez a munka nem más, mint az üzenetek eljuttatása az 

előre meghatározott célcsoportokhoz.  

A külső PR az intézményt körülvevő lakókörnyezetnek, szülőknek, fenntartóknak, 

üzemeltetőknek, kapcsolódó egyéb szervezeteknek, intézményeknek szól. Az utóbbi időben 

felerősödtek az országos oktatási centralizációs folyamatok. Ezért az úgynevezett helyi 

„piaci” helyzetünk megtartása érdekében érdemes lesz tovább erősíteni lokális ügyeinket. 

Eddig is ügyesen ápoltuk ezt a területet, ez az egyik alapja „jó hírünknek”. A helyi közéletben 

folyamatos a jelenlétünk, a lokális ügyekben való részvételünk. 

Iskolánk három vezetője is közel 18 éve tagja a Hunyadivárosi Tanácsadó Testületnek. 

Felnőtteknek szóló angol nyelvű és számítástechnika tanfolyamokat tartanak nyaranta évi 

rendszerességgel az itt lakóknak kollégáink az iskolában. Ez a képzés igen népszerű, az elmúlt 

években 100-150 főre tehető azoknak a száma, akik ezt kipróbálták, jártak a „vasárnapi” 

iskolába. Az iskola és tanáraink munkájának jó hírét vitték eddig a résztvevők. (Volt olyan 

nagyszülő, aki utána unokáját is hozzánk hozta tanulni.)  
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 DÖK szintjén: Társadalmi munkák résztvevői szoktunk lenni városrészi szinten is. 

Parkokban fa, bokor, madárbarát program van, virágültetés az iskolán belül és kívül is 

(Herman Ottó parkban, Közösségi Ház kertjében, Serleg utcai parkban). Nevelési cél az 

önkéntes közösségi tevékenységek megkedveltetése a tanuló ifjúsággal. A természet, az „élő” 

védelme evidenciájának kialakítása. Törekvés környezetünk esztétikus állapotára.  Az 

iskolaudvaron régen minden elsős osztály ültetett egy fát. Ezt a hagyományt fel kell újítani.  

A szelektív gyűjtés erősítése a fenntartható fejlődés érdekében. Évente kétszer megszervezzük 

a papírgyűjtés, hogy tanulóink, a szülők összeszedjék a felesleges papírhulladékokat.  Kétszer 

két napot vesz igénybe ez a hagyományos projekt. Papírgyűjtéskor a szülők a gyerekekkel 

közösen otthonuk és a környék papírhulladékát szedik össze az iskola hasznára. Tisztább 

környezet, szelektívgyűjtés, profit a közösségnek.  

Külön figyelmet fordítunk a városrészi Nyugdíjas Klub segítésére, ünnepségeire. A 

generációkat átívelő egészséges szeretet, kapcsolat kialakítása, ápolása a cél. Már évek óta 

adnak iskolánk tanulói a Mamák napján, május elején műsort a közel 100 fős nyugdíjas 

klubnak. A műsorban mintegy 120, az ajándékkészítésben pedig 150 tanulónk vesz részt, 

ezzel járulva hozzá az ünnep sikeréhez. Tisztelet az idősek felé. A tanulók tanulják a 

szereplést, rutint szereznek a színpadi fellépésben. Médiafelületet tudunk szerezni ezzel az 

üggyel. Fontos lenne még több tanulónak a saját nagymamáját is elhívni erre az alkalomra. 

Vannak erre jelek, de ez még szélesíthető, bővíthető. Külön meghívók eljuttatása, stb. A 

Karácsonyi főpróba is hasonló algoritmussal működik, annyi különbséggel, hogy a környező 

„Testvér” óvodákat is meg szoktuk hívni a rendezvényre, amely általában egy egyórás műsor. 

Baba-mama Klubot is támogatja az iskola, mert helyszínt biztosít a városrészi babaruha 

börzéknek. A zenészeink (citerásaink) műsort adnak rendszeresen a könyvtárban. Fellépünk 

minden évben a Babák Napján, ahol az előző évben születetteket ünnepeljük. A kooperáció 

eredménye, hogy jó kapcsolatunk legyen már a kismamákkal is. Ismerik iskolánk auláját, 

szerepét a városrészben. A kollégáink a városrészi Babák Napja szervezésében is részt 

vállaltak a plakát tervezésében, műsor betanításában stb.  

A három éve megalakult a Hunyadivárosi futókörrel közösen 12 órás futáson vettünk 

részt. Az ötlet, hogy egy iskolai sportnapon fussunk együtt az elkészült futópályán, egy 

városrészi lakossági fórumon született. Célunk megszerettetni a tanulókkal és a lakossággal a 

legzöldebb sportot, bevonni a városrész világhíres futóit. Önkéntes, boldog sportolás a szülők 

és a tanulók bevonásával (kb 700 fő). Találkozhattak a tanulók nemzetünk, városunk 

példaképeivel, híres futókkal. Újabb média felülethez jutottunk. 
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Jó kapcsolatot ápolunk a városrészben élő 56-os hősökkel is. Meghívtuk tavalyelőtt őket 

az 56-os iskolai ünnepélyünkre. Felléptünk tanulóinkkal a Hősök Napján. Természetesnek 

tartjuk, hogy a városrészben élő idős hőseinket ismerjék tanulóink, hogy megbecsülés és 

tisztelet övezze őket. Jó kapcsolatunk van a városrész orvosaival, védőnőivel, 

iskolarendőrünkkel és a környéken élőkkel is. 

Már 14 éve minden évben van két olyan nap, amelyen iskolánk teljesen kitárja kapuit, 

ugyanis részt veszünk a Hunyadivárosi Napok rendezvényein. Az iskola összes dolgozója és 

tanulója bekapcsolódik ebbe a két napos programba. Ekkor az iskola környezetében élő 

partnereket „vonzzuk be”, szponzorokat szerzünk, minden városrészi intézményt felkérünk a 

segítségre: óvodákat, iskolákat, tanárokat, diákokat, óvódásokat, szülőket, sportolókat, 

művészeket. Egy valódi, közös élmény részesei lehetünk. Intézményünk helyszínként is 

funkcionál. Aulánkban kerül megrendezésre az ünnepélyes megnyitó, ahol fellépnek 

tanulóink mellett a városrészben élő zenészek, előadók. Az aula kiállítási helyszín is ilyenkor, 

ugyanis a városrészben élő művészek (festők, fotóművészek) munkáiból készült tárlatot lehet 

megnézni itt. Szombat délelőtt az összes óvoda és iskola fellép a színpadon a nyugdíjasokkal 

karöltve. A KNP és a Kecskemétfilm Kft. is nyílt napot tart a városrész gyerekeinek. A 

programokban sokat segítenek a partner óvodák óvónői is társadalmi munkában, és 

megjelennek a szülők is a segítők között. Három éve nagy sikert arat a régi autók kiállítása, 

amit egy „volt” nagypapánk szervez (kb.:70 járművel). A főzőversenyen is indult már 

Mátyásos közösség, több versenyző a szülők közül került ki. A XIV. Hunyadivárosi Napokon 

nemcsak felléptünk a színpadon, rajzoltunk az aszfaltrajzversenyen, hanem szorosan 

kapcsolódtunk a délelőtti programokhoz. Alsósaink találkoztak a megelevenedett Mátyás 

királlyal. Animátorok fogadták a tanulóinkat évfolyamonként csoportosan. Dr. Millisits Máté 

előadást tartott a felsősöknek a Mátyás emlékév alkalmából. Minden tanulónk megnézhette a 

Hunyadiak dicső kora kiállítást is az aulában, amit sokan megtekintettek a városrész lakói 

közül is. A tavaly elballagott fiú tanulóink pedig részt vettek a helyi labdarúgó kupán is. Az 

idei Hunyadi díjat pedig iskolánk szülőpárja kapta meg. A valódi összetartozás érzésének 

megélését, egymás jobb megismerését, az intézmények, generációk közötti együttműködést 

segíti elő ez a program. Már két éve szombaton délután az iskolánk tanulóiból álló Mátyás 

citerazenekar lemezbemutató koncertjére is itt került sor. Az iskola és a városrész kapcsolata 

elmélyül. Az ismertségünk folyamatosan nő. A hírnevünk erősödik. Remélhetőleg az itt lakók 

egyre többen választják iskolánkat. 

Az elmúlt másfél évben három újszerű közösségi programot is létre hoztuk:  
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Tavaly költészet napi nagyszerű kiállítást és műsort hoztunk létre. Köszönet illeti Almási 

Pálnét és osztályának tanulóit, valamint a külsős előadót W. Barna Erika grafológust 

munkájukért. Petőfi Népe cikkéből is jól látszik, hogy milyen komoly érték alakult ki ebből a 

projektből. https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/szavalassal-es-rendhagyo-eloadassal-

emlekeztek-a-kolteszet-napjara-1272849/ 

Kapcsolódtunk 2018. 11. 09-én városunk 650 éves évfordulójának programsorozatához az 

iskolánk aulájában megrendezett Múltidéző kézírások kiállítással. Komoly érdeklődést értünk 

el. Országosan ismert tudósok, művészek, politikusok is eljöttek az ünnepségre. A citerásaink 

műsora is elkápráztatta őket.  

A hobbik napját 2019. február elején szerveztük meg. A különleges kiállítást komoly 

érdeklődés övezte. Mind a kiállító, mind pedig a kiállítást megnyitó fotóművész iskolánk 

szülői voltak. A megnyitón fontos intelmek hangoztak el az etikus fotózásról a digitális 

életünkkel kapcsolatban. A város érdeklődő lakói is eljöttek megnézni. Tanulóink az 

interaktív részeket pedig nagy örömmel fogadták. A szünetekben minden tanulónk 

kézzelfogható tapasztalatokat szerezhetett egy mára majdnem teljesen elfeledett világról, amit 

örömmel fedeztek fel. 

 

Ennek a partnerközpontú nyitott intézménynek a várható eredményei:  

Az iskola és a városrész kapcsolata elmélyül. Helyi és városi ismertségünk folyamatosan nő. 

A hírnevünk erősödik. Törekednünk kell, hogy a „körzetesek”, vagyis az itt lakók egyre 

többen válasszák iskolánkat az elmúlt évek tapasztalatai alapján. De az egész város területéről 

is lehetőséget kell biztosítanunk az érdeklődőknek a kéttannyelvű oktatás elérésének 

érdekében. 

A településrészen élő szülőket, nagyszülőket ismerve évente több rendezvényre is van igény. 

Az első Hobbik Hete kiállítás megszervezésével az iskolánkkal kapcsolatban lévő 

partnereinket, és az itt élőket szólítottuk meg. 

Az aula erre alkalmas, mivel adottak a tárlók, paravánok. A következő hobbik lehetnének a 

modellezés, óra, bélyeg, numizmatikai gyűjtemények. A lehetőségek tárháza végtelen. Az 

ötletelést már augusztusban érdemes elkezdeni. Majd az éves munkatervbe is bekerülhet, az 

iskolai SZMK-t is segítségül hívhatnánk. A programba bevont szülőket lehetne aktivizálni, 

hogy előadásokat tartsanak a témákban, akár reggel vagy osztályfőnöki órákon. A kiállítók 

elhozzák a baráti körüket is, akik közben megismerhetik iskolánkat. Az érdekes, egyedi 

program vonzza az embereket. Bejönnek az iskolába olyanok is, akik még „idegenek”. A 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/szavalassal-es-rendhagyo-eloadassal-emlekeztek-a-kolteszet-napjara-1272849/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/szavalassal-es-rendhagyo-eloadassal-emlekeztek-a-kolteszet-napjara-1272849/
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megnyitóval lehet média felületet szerezni. Erre az első sikeres Hunyadivárosi Hobbik Napja 

minden szempontból bizonyítékként szolgál. 

A másik közös program a tavaszi sport és egészségnap. Már három éve próbáljuk még jobban 

kinyitni a szülők és a környezetünk felé ezt a lehetőséget. Az egészséges életmód, a sportok 

propagálása, egészségügyi szűrések, felvilágosítás, véradás lehetőségének biztosítása is jó 

üzenet minden egészségtudatos felnőtt felé környezetünkben, városunkban. 

 

Éves szinten iskolánk a következő alkalmakkor nyitja meg kapuit partnereink előtt: 

Program: Időpont: Szervezők: Partnereink: Kiknek szó 

Hunyadi Napok Szeptember 3. hete. HTT és segítők, 

pedagógusok, óvónők 

Intézmények, dolgozók, 

cégek, lakók 

Mindenkinek. 

Felnőttnek és gyermeknek 

Beiskolázási szülői 

értekezlet 

November eleje Kijelölt tanárok, 

osztályfőnökök. 

Középiskolai vezetők. A 7. és 8. osztályos 

tanulóknak, szüleiknek. 

Nyílt 

 órák  

Október, február 2-2 

napon,  

Negyedikes tanítók Kollégáink, tanulóink. Leendő óvodások 

szüleinek 

Nyílt óvodás 

foglakozások 

Márton, Mikulás, 

teadélután, stb 

Negyedikesek és angolos 

kollégák 

Szüleink és tanulóink. Leendő óvodásoknak és 

szüleiknek. 

Nyílt napok, órák November Alsós, felsős pedagógusok Kollégáink, tanulóink. Jelenlegi szülőknek, 

óvónőknek 

Sport és egészségnap Május eleje Pedagógusok, szülők, HTT 

és segítők 

Szüleink, tanulóink, 

felkért előadók, eü. 

szakemberek 

Tanulóinknak, szüleiknek, 

mindenkinek, akiknek 

érték az egészség 

Megyei rajzpályázat Május KNP Alapítvány Kiskun rajziskola Óvodásoknak, 

iskolásoknak a megyéből 

Hobbik napja Február  Pedagógusok és SzMK SzMK és a környék 

lakosai 

Mindenkinek 

 

További feladataink, céljaink: 

Működésünk során a nyitott és partnerközpontú gondolkodásra továbbra is szükség van, ha 

intézményünk eddig elért pozitív megítélését szeretnénk fenntartani. Együttműködő 

partnereinkre barátként tekintünk, kapcsolatainkat ápoljuk, gondozzuk. A generációk közötti 

szövetséget tovább kell ápolni. A felnövekvő nemzedék szemlélete meghatározó lesz a jövőt 

tekintve. Az öko gondolkodású embereknek össze kell fogniuk, hogy biztos, élhető jövő elé 

nézhessünk. Fontos jó munkakapcsolatra törekedni a fenntartóval, szolgáltatóinkkal, 

sportklubokkal, cégekkel is, mert ennek kézzelfogható eredményei lehetnek. Még mindig 

hiszek abban, hogy annak az intézménynek, amelyiknek sok „jó barátja” van, ebben a 

kiéleződő versenyhelyzetben könnyebb elérni álmait, terveit, elképzeléseit, és több forráshoz 

is juthat.  
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A közvetlen környezeti kapcsolatok az iskola életében lehet, hogy elsőre nem tűnnek 

olyan fontosnak, de sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak, mint azt gondolnánk. Ha jó a 

környezet megítélése, akkor az iskola lobbi tevékenysége is sokkal sikeresebb. Erre jó példa, 

hogy a nagymamák tanév végén meghívják tanulóinkat a Közösségi Házba süteményezni. A 

városrészi nyugdíjas klubunk tagjainak az unokái is többségében hozzánk járnak. Nincs jobb, 

hatékonyabb marketingeszköz a szájreklámnál. A városi hittanversenynél is minket kérnek 

fel, hogy adjunk tanulókat a csapataik erősítésére. A városrész egyik legjobb, legerősebb, 

legnagyobb közössége. Az iskola nem egy elzárt elefántcsonttorony, hanem a városrész 

szerves, élő része. Volt már olyan Hungarikum partink, ahol az óvodások, iskolások és a 

nyugdíjasklub tagok együtt táncoltak magyar néptáncokat. Lenyűgöző volt látni, hogy a mi 

iskolánkban összeérnek a generációk, megfogják egymás kezét. 

A következő kapcsolatrendszert már a marketing feladatainkkal összefüggésben kell 

vizsgálnunk.  

Média kapcsolataink: Petőfi Népe, Grátisz, Kecskeméti Televízió, Hírös.hu, KEOL, 

Kecskeméti Lapok, Gong Rádió, Hunyadivárosi Hírmondó s egyéb honlapok üzemeltetői. Az 

elmúlt években gyakran megjelentünk a városi médiában. Vetélytársaink is felfedezték ezt a 

lehetőséget az elmúlt években. Baráti kapcsolatainkat ápoljuk az újságírókkal és 

fotóriporterekkel. A Közösségi média fejlesztése nagyon aktuális és fontos feladat. A saját 

honlapunk átalakítása, modernizálása. Az Facebook oldalunk is jól működik, nagyszámú 

közönséget ér el, ezért szükség van az erősítésére. Ugyan a legkisebb anyagi befektetést 

igényli, de valójában nagyon munkaigényes kommunikációs technika.  

 

 

3.2.1.2. Iskolánk a fenntartható fejlődés útján: 

 

Az Örökös Ökoiskola címet 2017.októberében kaptuk meg. A jelenlegi környezeti 

folyamatok a világban, közvetlenül a városrészben arra determináltak, hogy védjem, ápoljam 

az egyre sérülékenyebb lakóhelyünket, és ezért öt éve autómat kerékpárra cseréltem, ezzel is 

példát mutatva. Nyolc évvel ezelőtt támogattam egy 1000 m2-es ökokert létrejöttét, ezzel 18 

család vegyszermentes kertészkedését (HUKK). Nyolc éve vezetem az élősarok projektet. Az 

iskolában hat akváriumunk is van. Az óvodák közül az elmúlt tíz évben a legfőbb 

partnerünkké vált óvoda szintén zöld óvoda, így marketing szempontból őket célozva fontos 

hangsúlyozni, hogy a mi intézményünk látásmódja is ugyanolyan környezettudatos, mint az 

övék. Így a szülők számára is megnyugtató lehet, hogy ez a szemléletet az óvoda után is 
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folytatódhat. A jelenlegi pedagógiai programunkban komoly szerepe van a környezeti 

nevelésnek. Együttműködés és egyetértés van jelenleg is az iskolahasználók, a pedagógusok 

és az itt dolgozók között. Célunk, hogy iskolánk a fenntartható fejlődés útján járjon. Ezeket az 

értékeket szeretnénk átadni tanulóinknak is, hogy bővítsük a látókörüket, mindennapi 

gondolkodásmódjukba pedig beépüljön a környezettudatosság is. Nagy fegyvertény, hogy a 

valódi szelektív hulladékgyűjtés megvalósult minden teremben, és a városi szelektív 

gyűjtőket behelyeztük az iskola udvarába, ezzel az itt élőknek is pozitív példát mutatunk. 

Rövid távú célunk, hogy idén tavasszal a Közösségi Ház udvarán a megnyert pályázatunk 

segítségével megvalósítsuk az iskola öko fűszerkertjét az életvitel órákat felhasználva. 

Szeretném, hogy iskolánknak is legyen egy konyhakertje, aminek segítségével tanulóink és 

szüleik is megélhetik a teremtő munka, a kertészkedés csodálatos gyümölcseit. Ezt a 

Közösségi Kert közvetlen szomszédságában meg lehetne valósítani. Létrehozhatnánk egy 

mintakertet, ami Hankovszky Zsigmond polihisztor, városrészünk szülötte régi (100 évvel 

ezelőtti) terve.  Fontos összefogni azokkal a kollégákkal, szülőkkel, tanulókkal, akik ezeket az 

elveket egyértelműen elfogadták, és azonosultak velük. 

Következő években újabb célokat, illetve programokat vállalhatunk fel 

A öko-munkacsoportot tovább működtetjük. Védnökséget vállalhatnánk a Serleg utcai 

parkban, ahol kialakítottak számunkra egy futópályát és egy labdarúgópályát. Segíthetnénk a 

Közösségi ház udvarának a gondozásában, cserében azért, hogy helyet kaptunk egy iskolai 

ökokert kialakítására. Városi madárbarát és virágbarát programokban vehetünk részt.  

E nemes ügy támogatója a Corvin az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány (kirándulások, 

erdei iskolák, akvarisztika szakkör támogatása, a zöldszakkör folyamatos működéséhez is 

segítséget nyújt, ha szükséges), a HTT - Hunyadivárosi Tanácsadó Testület (a városrész 

virágbarát és madárbarát programját támogatja), a szülői munkaközösség tagjai 

(papírgyűjtéskor a papír beszállítását, gyűjtését segítik, jelentős bevételhez juttatva ezzel a 

DÖK-öt évi kétszer).  Együttműködési megállapodásunk van a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, 

ami abban is megmutatkozik, hogy terem hiányban kisegítjük egymást, továbbá rendeznek 

Megyei Rajzpályázatokat is, aminek eredményhirdetése nálunk zajlik.  
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3.2.2. Fejlesztés  

 

Az előbbiekben már mutattam be adatokat a fejlesztéssel kapcsolatban. Amennyiben iskolánk 

profilja és lehetőségei nem változnak meg nagymértékben, akkor a tanulási problémákkal 

küzdők száma nem nő, és a jelenlegi speciális pedagógusokkal és fejlesztőkkel el fogjuk tudni 

látni.  

Az elmúlt 12 évben egyéni fejlesztés területei mind gyógypedagógusként, mind vezetőként 

hozzám tartoztak a Mátyásban. Közelebbről kell vizsgálni ezt a területet, hogy érdemben 

lehessen célokat megfogalmazni. Az elmúlt években néhány „érdekes” magatartási zavarral 

bíró tanuló is megjelent iskolánkban. A beilleszkedési gondok nem csak az egyént, hanem a 

közösséget is próbatétel elé állítják. Iskolánk szellemisége, gyermekközpontúsága miatt 

mindenkinek lehetőséget adnunk a beilleszkedésre. Az osztályokban ezekben  az esetekben a 

megoldás keresése a jellemző, s nem a kirekesztés. Ebben a ciklusban jelent meg egy fél 

státuszú pszichológus, aki iskolánk tanítója volt eddig, akit az osztályfőnökök és a szülők fel 

szoktak keresni gondjaikkal. Elkezdődött a konfliktusok helybeni kezelése. Amennyiben 

szükséges, külsős segítséget is igénybe veszünk a gyermekek érdekében. Pszichológus, 

pszichiáter, terapeuta stb.  Ha szükséges, akkor az iskolavezetés is mindent megtesz, hogy a 

konfliktusok, problémás helyzetek megoldódjanak. Az elmúlt évekhez képest szakmai 

fejlődés jelent, hogy egyik kolléganőnk elvégezte a mozgásfejlesztő tanfolyamot, így iskolánk 

helyben tudja ezt a fejlesztési formát biztosítani. Van logopédus és autizmushoz értő utazó 

tanárunk is. Nem kell iskolánkból elvinni máshová a tanulókat fejleszteni. Az iskolai egyéni 

fejlesztős csoportjaink létszáma az SNI-s és BTMN-s tanulók esetében is megfelelőek. A 

tanulók a szakértői határozatok alapján a nekik előírt támogatást kapják. A Fejlesztős 

munkaközösségben segítem a munkaközösség-vezető munkáját. Az éves munkatervet, az 

egyéni fejlesztési terveket és az ellenőrzéseket együtt készítjük el, egymás között megosztva a 

feladatot. Az adminisztráció is jó irányba mozdult, a Kréta naplóval járó változást 

megszoktuk. Ebben a munkaközösségben a gyógypedagógusok és a fejlesztést végző tanítok 

jól működnek együtt, körülbelül negyedévente tanácskozunk. 

Fejlesztő pedagógusaink tiszteletet érdemelnek. Ismerik tanulóik jó és rossz perceit, életük 

iskolán kívüli fontos történéseit, és nem csupán egy vizsgálati órára találkoznak a segítségre 

szoruló tanulókkal, hanem folyamatában látják a fejlődést, és jó irányba befolyásolhatják a 

közös ügyeket. Helyben vannak, „baj” esetén kéznél vannak, elérhetőek. Segédkezet 
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nyújtanak az elkeseredett szülőknek, ötletekkel segítik a megfáradt kollégák munkáját, s ha 

kell, megküzdenek saját tanítványaikért. Ha szükséges, időt és fáradtságot nem kímélve 

fejlesztő eszközöket készítenek, vagy akár saját fizetésükből vásárolnak könyveket, hogy 

minél magasabb színvonalon tudják végezni feladataikat.  

 

2010-ben felkérésre én lettem a városi fejlesztő pedagógus munkaközösség vezetője. A 

forrásokat kolléganőm pályázataival szerezzük. A fórumokon találkozunk a városi 

kollégákkal, ahol minden alkalommal egy kis muníciót, bíztatást adunk egymásnak. Munkánk 

során sokszor egyedül érezzük magunkat gyógypedagógusként a fogyatékos, vagy sajátos 

nevelésű, vagy beilleszkedési zavarral küzdő gyerekek között. A városi fórumokra 

nagytekintélyű szakembereket hívunk meg. Segítséget szeretnék adni kollégáinknak a 

mindennapi munkájukhoz, szeretnénk a kiégésüket megakadályozni, lassítani. Erővel, 

kitartással, ötletekkel és tanácsokkal ellátni őket, a neves szakemberek példáiból építkezve. A 

fórumokon elhangzanak új módszerek, technikák, eszközök. Egy-két órára az iskolapad másik 

oldalára ülünk át. Szeretem ezeket a rendezvényeket, mert engem is feltöltenek, 

megerősítenek abban, hogy jó irányba megyünk, vagy éppen ez alapján módosítom az eddigi 

gyakorlatomat, ha az jobbnak tűnik. Szükség van a szakmai összefogásra, tapasztalatcserére. 

A tudásmegosztás tevékenységünk iskolai, városi és térségi szintjén is megjelenik. 

 

További helyi célom az eszközparkunk, a fejlesztő könyvek, eszközök további javítása, 

bővítése, hiszen igen sok új és hasznos fejlesztő eszköz jelenik meg a piacokon. Az új játékok 

fejlesztő és motivációs lehetőségeit nagyra értékelem.  A számítástechnikai eszközök 

megjelenését támogatom a fejlesztő órákon.  

Az elkövetkező években a tantestület tagjainak lehetőséget kell biztosítani, hogy az új 

konfliktuskezelési technikákat sajátíthassanak el, vagy éppen megerősíteni őket abban, hogy 

jó úton haladnak.  Támogatom a kutyaterápiás rendszer kialakítását iskolánkban.  

 

3.2.3. Mérések kialakítása és a folyamat szabályozása 

 

Közel 11 éve terveztük meg közösen az iskola vezetésével a két tanítási nyelvű oktatást a 

Mátyás Király Általános Iskolában. (Pedagógiai Programunkban is jelezzük ezeket a 

méréseket.) Először tanulmányoztuk az ország más, hasonló iskoláit, információkat 

gyűjtöttünk. Az általunk kijelölt célnyelven oktatandó tárgyak kiválasztását két dolog 
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határozta meg: a már az iskolában meglévő humán erőforrás, és a Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolák Egyesülete által ismertetetett tapasztalatok. Több példa van az országban a 

program első osztályos bevezetésére is, de vizsgálataink, és a partnereinkkel való 

konzultációk alapján mi úgy gondoltuk, hogy szerencsésebb első osztályban csak előkészítő 

foglalkozásokat tartani, s a végleges két tanítási nyelvű csoportokat másodiktól kialakítani. 

Két lépcsős (kétméréses) megoldásban gondolkodtunk. A célja a méréseknek, hogy 

kiválasszuk a legtehetségesebb tanulókat, akik képesek lesznek sikeresen elvégezni ezt az új 

típusú képzést, akik saját anyanyelvükön kívül is képesek lesznek bizonyos tantárgyi 

ismereteket elsajátítani, és elérik a 6. és 8. osztályos célnyelvi méréseken a szükséges szintet. 

Az óvodások mérése egy bemeneti, diagnosztikus mérés. Az óvodások képességeit az 

osztályba sorolás előtt különböző módokon, „megmérjük” szóban és írásban. A gyerekeket 

megoldásaik pontozása szerint sorba rendezzük, a jelentkezőkből a legeredményesebb kétszer 

25-32 főt választjuk ki. 

Az első év végi mérés a tanulási folyamatba illeszkedik, inkább szummatív mérésnek 

nevezném. Tantárgyi tudást, illetve az ismereteknek az alkalmazási képességét vizsgálja. 

Általában a követelmények optimumát méri, célozza. Például matematikából a logikus 

gondolkodást előtérbe helyezi. Nem elegendő csak algoritmusok elvégzése, magasabb szintű 

logikai gondolkodásra van szükség. Igazából a második osztálytól élesedik be ez a típusú 

oktatás. Első osztályban előkészítő jelleggel heti 3 órában, csoportbontásban tartunk angol 

foglalkozást. Testnevelés, ének és technika órákon angolul dolgoznak kollégáink ezekben az 

osztályokban. 

Az első mérés tehát még óvodás korban történik - hivatalosan az iskolai felvétel után - , 

májusban. A mérés után soroljuk osztályba a gyerekeket. Ez a mérés a tanulási képességekre 

koncentrál. 

Ennek a megoldásnak az előnyei: 

o A leendő elsőben a jobb képességű tanulóinknak egy lehetőséget biztosítunk a 

nagyobb óraszámú nyelvtanulásra. 

o Több tanuló (60-64) jelentkezését is be tudjuk fogadni. 

o Csoportbontásban kisebb létszámban történnek a nyelvi foglakozások, nagyobb 

hatásfokkal. 

o Hasonló képességű tanulók egy osztályba kerülnek. 

 

A második mérés az első tanév végén történik. 

Ennek a megoldásnak az előnyei: 
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o Egyéves közös tanulási tevékenység alapján tudjuk a tanulókat kiszűrni. Mivel az 

iskolában azonos évfolyamon párhuzamos osztály is működik, azok számára is 

biztosítani tudjuk az iskolán belül az angol oktatást, akikről elsőben kiderül, hogy túl 

megerőltető a program követelményrendszere. Nekik a tagozatos angol rendszerünket 

kínáljuk fel. 

o Másodiktól viszont az egyéves „gyakorlati szűrő”, a tantárgyi mérés (matematika, 

magyar, angol szóbeli, angol írásbeli) alapján bizonyosodhatunk meg a szükséges 

tanulási képességek meglétéről, a terhelhetőségről, a szükséges nyelvi fejlettségről, 

szorgalmi, akarati tényezőkről. A négy tantárgyi mérésnél 4X20 pontot lehet elérni. 

Az osztályban tanító pedagógusok pedig szintén 20 pontot adhatnak a tanítványaiknak 

a mérés előtti napon. A gyerekeket egyenként értékelik, döntenek a pontjaikról, 

beleszámítva az egész éves munkát is. Így jön össze a maximálisan elérhető 100 pont. 

o A két tanítási nyelvű programban valóban olyan gyerekek vesznek részt, akik 

rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal, s a kiválasztás a tényleges kompetenciák 

megismerésén alapszik, a tanulók felvételét szabályozó, s a felvételi vizsgát megtiltó 

rendelkezések tiszteletben tartása mellett. 

A két tanítási nyelvű osztály szervezését szabályozó jogszabály előírásait betartjuk. Heti 5 

angolórát tartunk, valamint legalább egy órát anyanyelvi tanár tart. Emellett három tantárgyat 

a célnyelven tanítunk. 

Saját személyes szerepvállalásom, feladataim: 

Gyógypedagógusként és vezetőként a fent említett két mérésben dolgozom. A bejövő 

óvodások osztályba sorolása fejlesztő pedagógusi tudást igényel. 

A másodikos mérésnél a munkaközösségek egyes tagjai állítják össze a feladatokat, majd 

elvégzik a mérést, értékelést. Itt a mérés ellenőrzésére, összegzésére, valamint a szülők 

tájékoztatására vonatkoznak a feladataim. A mérés témakörben végzett feladataimat többek 

között azért szeretem, mert egy valódi kihívás. Évek óta foglalkozom vele, fontosnak tartom a 

mérések megtervezését, magát a mérést, annak vizsgálatát, elemzését is. Az óvodás és elsős 

mérésünket egy képességszűrőnek is felfogatjuk, melynek segítségével nagy bizonyossággal 

meg tudjuk mondani, kiknek való a kéttanos oktatás. Egyfajta tehetségazonosítási folyamat 

után kínáljuk fel tanulóinknak ezt a képzési formát. 



Pászti András pályázata 

 45 

3.2.4. Beiskolázási feladataink 

Legfontosabb feladatomnak tartom az intézményben a beiskolázási feladatok hibátlan 

végrehajtását. Közös célunk, hogy az elegendő tanulói létszám biztosítva legyen. Fontos, 

hogy minél több, és minél jobb képességű tanulónak tudjuk felajánlani iskolánk 

tehetséggondozó programját. 

Ez egy periodikusan ismétlődő feladat, melyhez munkatervet készítünk, megbeszéljük 

közösen az érintett kollégákkal, azután végrehajtjuk. 

Az előkészítő szakaszban minden érintett belső és külső partner megismeri, és ötleteivel segíti 

az intézmény beiskolázási tervét. A külső partnereinkkel, óvodavezetőkkel, médiavezetőkkel 

az intézmény vezetése tárgyal első lépésként. Igazgatótanácsi ülésen is átbeszéljük a közös 

programokat. Az egyeztetési folyamat második lépése az intézmények munkaterveinek az 

összekapcsolása. Ezt augusztus végén az intézményi munkában résztvevő tanítók, óvónők, 

koordinációs felelősök végzik.  

A kollégákkal a második megbeszélésen (program megbeszélése) már az összegyűjtött 

véleményeket, javaslatokat beszéljük át. Szükség esetén megfelelően finomítjuk a terveket. 

Majd az érintett óvodáknak, kollégáknak és a szülőknek elkészítem a TERV rövidített 

változatát. Elküldöm számukra e-mailben, felteszem az iskolai honlapra. Fontosnak tartom, 

hogy az azonos évfolyamon dolgozók hatékonyan végezzék a rájuk bízott feladatokat. A team 

tagjai mind egy évfolyamon tanítanak, de más-más motivációval, más-más lehetőségekkel 

bírnak. Célom, hogy minden kolléga a neki testhez álló feladatokat kapja meg. Az egy 

osztályban tanítóknak a mindennapi munkájukban lételemük a páros munka, közösek az 

érdekeik. A team munkáját a programtól függően alkalomszerűen segítik még angolos 

kollégák, művész tanárok, iskolánk más pedagógusai. 

A felkészülési szakasz az első hónapban megtörténik, és nyilvánosságra hozzuk a TERVET, 

azaz a program vázát, ami az időpontokat, a programok címét, helyét, tartalmát foglalja 

magába. Mikor a honlapra felkerül, akkorra a programok már véglegesek. Még az előkészítő 

szakaszhoz tartozik az iskolavezetés megjelenése az óvodai szülői értekezleteken, ahol 

találkozhatunk az érdeklődő szülőkkel. 

A második szakasz a programok végrehajtásának előkészítése. Minden fontos program előtt 

rövid megbeszélést tartunk az érintettekkel. Elkészítjük a fontos információhordozókat 

digitális és papír formában, amit a team tagjai elvisznek az óvodákba. Digitális formában 

eljuttatom az érintett „érdeklődő szülőknek”, valamint a média részére is. Megtörténik a 

„Hírverés”. 
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A harmadik szakasz a programok konkrét végrehajtása. A megvalósulás számszaki 

eredménye egy fontos, informatív adat, amiből látható, hogy van-e elegendő érdeklődő. 10 

évre visszamenőleg meg tudjuk nézni, milyen típusú programunkra hányan jöttek, így az adott 

évet össze lehet vetni ezekkel. 

A programok értékelése, elemzése. A programjainkon az összes vezető jelen van, azokról a 

kollégákkal folyamatosan konzultálunk. 

A programok elemzése, értékelése a rendszeres havi vezetői értekezleten is megvalósul. A 

munkaközösség-vezetők ezt továbbítják. A következő programunk megbeszélésének 

kiindulópontja is ez.  

Az éves beiskolázási munkatervünk nyilvános, a honlapunkon megtalálható, ezért nem építem 

be a pályázatba. 

 

Dr. Lóczi László igazgató a tavalyi évben megfogalmazta a szakmai, pedagógiai célokat, 

feladatokat: 

„- továbbra is tartsuk fenn eddigi sikereinket a városi beiskolázási programban, legyünk 

képesek megtartani eddig kiharcolt pozíciónkat azáltal, hogy minden iskolában indítsunk első 

osztályt, a Hunyadi Iskolában kétosztályos, a Mátyásban háromosztályos évfolyamokkal.” 

 

Erősíteni szeretném a következő területet 

 
Szeretném az érintett kollégákkal közösen egyeztetve az iskolai beiskolázási munkatervet 

jövőre egy kissé változatosabbá tenni, hogy még informatívabb, érdekesebb legyen. Az egyes 

kollégák ötleteire és erősségeire építenénk az adott év programjait. 

  

A jelenlegi programjainkról 

 

A szakirodalom eseménymarketingnek nevezi ezeket a nyílt programokat, a bemutatóórákat, 

teadélutánt, óvodás foglalkozásokat. Az eseménymarketing egy „olyan egyedi/saját 

marketingrendezvény, vagy más eseményen szervezett megjelenés, amely célja márka 

élménynyújtása, üzenetátadása, a célcsoport interaktív megszólítása, attitűdjük pozitív irányú 

befolyásolása, esetenként hírérték [+szájreklám] generálása” (Harsányi, 2013) Azt gondolom, 

hogy a bemutatóórák egyedi/saját események, amelyek célja az, hogy élményt biztosítson a 

szülőnek és gyermekének. Különösen igaz ez a teadélután típusú foglakozásokra, amikor az 

óvodásokkal a leendő tanítók dolgoznak 15-20 percig.  Az üzenet egyszerű: milyen jól, 

milyen ügyesen dolgoznak együtt pedagógusaink az önök gyerekeivel. A kommunikációnkba 

egy-két rejtett ösztönző is található: Jöjjenek, próbálják ki, hozzák a gyermeküket, nézzék 
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meg „hogyan működik”. A helyzet kipróbálása, megnézni, hogy a tanító néni hogyan 

dolgozik a gyerekekkel. Elkötelezettség nélküli látszólag ez a helyzet. Közben szerencsére 

„bevonódnak”. Látni lehet, hogy izgulnak, hogy sikerül-e gyereküknek a produkció, néha 

még segítenek is nekik (pl.: kézműves foglalkozásnál). Igencsak interaktívak ezek a 

programok. 

Előfordult olyan, amikor bemutatóórán kiszámolták az eredményt, és megsúgták azt a 

tanulóknak. A másik nagy ösztönző, hogy Ön választhat a pedagógusok közül. Üzenetek: Mi 

hiszünk a szimpátiában, Ön csak jól választhat! Ezek a foglakozások komoly élményt 

biztosítanak. Azt a lélektani helyzetet sem szabad lebecsülni, hogy az emberek nagy százaléka 

szerette az elsős tanítóját. A hat kollégából a legszigorúbb szülőnek is legalább kettő biztosan 

szimpatikus lesz. A kollégák pedig nagyon motiváltak. 

  

Az elmúlt években a beiskolázási programokért voltam felelős, és úgy éreztem, hogy ezzel a 

területtel mélyebben kell foglalkoznom. Sajnos 2001-ben a vezetőképzőben nem fordítottak 

hangsúlyt a marketingre  , pedig teljesen egyetértek Felekiné Tamás Angélával, aki 

a Piacképes általános iskola című művében azt a gondolatot fejtegeti, hogy „nem az a kérdés, 

hogy legyen-e PR, hanem az, hogy milyen legyen?”. Ír arról is, hogyan készül egy speciális 

iskolai PR terv. Kiemeli, hogy ez nem olyan, mintha egy cégnek lenne a terve, de fontosnak 

tartja, hogy az adottságaikat használják ki az intézmények, hogy a legjobban 

kommunikáljanak. 

Önképzéssel tovább tanulmányoztam ezt a szakterületet. A Marketingkommunikáció (Horváth 

Dóra, Bauer András, Akadémia kiadó, 2013.) így ír a PR fogalmáról: „A public relations 

olyan tervszerű és folyamatos tevékenység (kétoldalú kommunikáció), amelynek célja, hogy a 

szervezet és munkatársai, közönsége, környezete, illetve közvéleménye között megértést, 

bizalmat építsen ki és tartson fenn, gondozza a hírnevet. (…) A PR alapvető feladata, hogy a 

szervezetet elfogadtassa magát környezetével és azoknak a csoportoknak a körében, 

amelyektől a működése függ.” 

A külső PR az intézményt körülvevő lakókörnyezettel, szülőkkel, fenntartókkal, 

üzemeltetőkkel, kapcsolódó egyéb szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolat, az én 

egyik fontos feladatom. A fent említett könyv 206.oldalán találtam egy felosztást, amit 

átfordítottam az oktatás nyelvére: 

„A külső PR a vállalat környezetéhez való alkalmazkodást hivatott elősegíteni (…) 

partnerkapcsolatok kiépítésén és működtetésén keresztül.” 

A következő célcsoportokat határozza meg: 
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o „Az ágazati kapcsolatok, melyek magukba foglalják a szállítókat, vevőket, 

szolgáltatókat, valamint a konkurenciát.” Oktatási nyelven: Óvodákat és az összes 

általános iskolát. 

o „A szakmai kapcsolatok a szakmai szervezetekkel történő kommunikációért 

felelősek.” 

o „A kormányzati és közösségi kapcsolatok a kormányzati és civilszervek közötti 

kapcsolat.” Már régen felvettük a kapcsolatot a Kétnyelvű Iskoláért Egyesülettel 

(KIE), melynek azóta is tagjai vagyunk. 

o „A társadalmi kapcsolatok.” Civil szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal, 

önkormányzattal, fenntartóval, stb. 

o „A helyi környezettel való kapcsolattartás.” Kecskemét Megyei Jogú Várossal, a HTT-

vel, az Önkormányzattal, a Hunyadivárosi nyugdíjas klubbal, a Baba-mama klubbal, 

a Hunyadivárosi Futókörrel, a Hunyadivárosi Polgárőrséggel, a Közösségi Házzal, 

egészségügyi szervekkel, bölcsődék, óvodák dolgozóival, stb. való kapcsolataink. 

o Fontos, hogy kikkel és hogyan dolgozunk, kommunikálunk. 

o Média és sajtó kapcsolatok. Az összes kecskeméti médiafelülettel folyamatos 

kapcsolatot ápolunk, minden rendezvényünkre meghívókat küldünk. A címlistámban 

mindenkit egy kattintással elérek. 

Szeretném az általam használt iskolai PR eszközöket röviden bemutatni a Marketing 

alapismeretek, Akadémia Kiadó, Budapest, 2014. könyv gondolatmente alapján. A Bauer 

András, Berács József, Kenesi Zsófia által írt könyvben találtam fontos információkat, a 11. 

fejezett 358. oldalán. A vállalati kommunikáció eszközei címet viselő táblázatot dolgoztam át 

az oktatás területére. 

Célzott csoport 

o Személyes eszközök: Előadások, megbeszélések, óralátogatások, iskolai felkészítők, 

előkészítő programok, tájékoztatók. Online meghívók, kapcsolattartás. 

o Személytelen eszközök: Beiskolázási információs tervek, meghívók rendezvényekre, 

hivatalos honlap, facebook oldal. 

Általános közlemény 

o Személyes eszközök: Nyitott tanítási napok, média megjelenések: tv, rádió, újság. 

o Személytelen eszközök: PR cikkek a honlapon, iskolai hírek, események. 



Pászti András pályázata 

 49 

Az éves munkatervünk nagyban hasonlít a sorozatos rendezvénymarketinghez, annak 

tulajdonságait, jellemzőit viseli: 

Bejelölöm X-szel azokat az ismérveket, amelyek a mi programjainkra is igazak lehetnek: 

„A sikeres rendezvények 7I-je (Wood & Masterman, 2007) 

o X involvement (bevonódás): érzelmi kötődés 

o X interaction (interakció): résztvevőkkel, márkaüzenet közvetítőivel, … 

o O immersion (elmélyülés): „izolált” élmény (pl. multitasking kikerülése) 

o X intensity (intenzitás): emlékezetesség, mély benyomás 

o X individuality (egyéniség): célcsop. „sajátjának” érzi, egyedi, sajátos élmény 

o X innovation (innováció): kreatív ötlet, megvalósítás, helyszín, üzenet, … 

o X integrity (hitelesség): őszinte, eredeti, (márkán túlmutató) valódi előny, érték 

Találtam egy elemzést a Taní-tani online-on; Horváth Marianna – Tóth Tibor: Intézményi 

arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül. 

„Valamennyi vállalkozás, intézmény csak akkor érheti el a szervezet által kitűzött hosszú távú 

céljait, ha tudatosan alakítja ki egységes arculatát, identitását. Az egységes identitás, arculat 

kialakítása során az egység, biztonság, bizalomérzet, összetartozás érzete alakul ki a 

szervezeten belül és a külső partnerekkel egyaránt.” 

Ebben a szakirodalomban azt is elemzik, hogy a közoktatásnak kevesebb arculatépítésre 

szánható eszköze és forrása van, mint a vállalkozásoknak, de ha szeretnének eredményeket 

elérni, vagy éppen megtartani piaci pozíciójukat, akkor muszáj ezzel foglalkoznunk. Mi pedig 

szeretnénk eredményt elérni, pozíciót megtartani. 

A marketing, PR feladatokra kevés a pénz. A vezetés és a dolgozók kreativitása sokszor 

megoldja ezeket a hiányokat. A lelkesedés és a hit abban, hogy amit csinálunk, jól működik, 

elengedhetetlen. 

 

3.2.4.1 Demográfiai jellemzők beiskolázás kérdései 

Az egyik legfontosabb „ágazati” partnereink a városban található óvodák, az óvodás 

szülők és azok gyermekei. A következő kérdéseket kell feltenni, és válaszokat keresni: Van-e 

elegendő óvodás a kistérségünkben? 

Az óvodák úgymond a mi „szállítóink”. Tehát az intézmények létszámának adatait, fejlődését 

érdemes tanulmányozni, ahhoz hogy a beiskolázási piacon tudjunk megfelelő információkkal 

boldogulni, tudjuk és értsük az adatok mögötti hátteret is. A következő adataim és 

információim pontos, önkormányzati elemzések. Az anyaghoz való hozzáférésemet az 
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önkormányzati képviselői tisztségem teszi lehetővé. Az idézetek a Kecskemét Megyei Jogú 

Város Közgyűlése által előterjesztett 2015. márciusi 26-ai ülés anyagából származnak. 

Az alábbi táblázat a népesség-nyilvántartó adatai alapján az óvodás korú/óvodaköteles 

gyermekek számának alakulását tükrözi a 2013-2017. év közötti időszakban.” 

 3-6 éves 
Óvodai ellátást igénylők várható 

száma (3-5 éves+ 350 fő óvodában 

maradó tanköteles) 

2013. év 4899 3976 

2014. év 4761 3874 

2015. év 4610 3710 

2016. év 4300 3553 

2017. év 4278 3571 

 

Az adatokra jellemző, hogy inkább enyhe csökkenést mutat a gyermekek száma városunkban. 

Az önkormányzati óvodákban közel 3000 gyermek van, magán és egyházi óvodákba közel 

1000 gyermek jár. Városunk lakóinak a száma lassú növekedési tendenciát mutat az új 

munkahelyek miatt, de ez a mi területeinken nem igaz, itt stagnál a lakosság száma. Drágák az 

egyedi gázfűtéses lakások az átlagos fiatal családok számára. A CSOK-os új építésű házak 

építésének a reptér zajgátló övezet és az üres telkek hiánya miatt majdnem lehetetlen. 

Reménykedhetünk, hogy a városban született gyermekek létszáma emelkedni fog 

városunkban, a gazdasági emelkedés és az országos helyzet hatására megfordulnak a trendek. 

Ez a helyzet még tudatosabb, keményebb munkára kell, hogy sarkalljon bennünket. 

A tervezett programokat az elmúlt évben is elvégeztük. A kollégák lelkesedése töretlen volt a 

kezdetektől a beiskolázás végéig. A program indítása augusztusban elkezdődött. A média 

háttér végig jelen volt, segítette iskolánkat, illetve a facebookon való megjelenés is nagyon 

hatékonynak bizonyult. (Volt olyan eseményünk, ami 7000 számítógépen megjelent.) Ismerve 

a város idei beiskolázási adatait, a legjobbak között voltunk, ha a beiratkozók számát 

tekintjük fontosnak. Bár a helyi pletyka a közhangulatban eluralkodott „sokan voltak az idei 

ovisok a városban”, de ez a megállapítás teljesen téves, a valósághoz semmi köze.  

Kecskemét MJV Köznevelési munkacsoportjának vizsgálatán látszott, hogy a Mátyás iskola 

az egyik legjobb eredményt érte az állami fenntartású iskolák közül. Ezeket az adatokat a 

városi munkacsoport is megtárgyalta.  Tavalyi beiskolázási eredményünkön látszik az is, 

hogy az utolsó három év legjobb eredményét értük el. 27 beírt tanulóval több, mint ahány 

gyerek a körzetben lakik. Megállapítható más források alapján az is, hogy a gyerekek több 

mint felét más körzetből iskoláztuk be. Tavaly 92 óvodás jelentkezett hozzánk. (Ez a legjobb 

2013-as és 2015-ös éveket közelíti meg.) Az elmúlt évekre jellemző gyengébb beiskolázási 
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adatainkat sikerült úgy visszafordítani, hogy az állami iskolák közül az élen végeztünk. A 

tervet teljesítettük, mert elértük a három osztály indításához szükséges létszámot. Idén is 

közel 80 gyerek érkezett hozzánk. 

 

A 2018-as évben a következő óvodákból jöttek a gyerekek:  

 

 

 

2018. áprilisában több mint 90 fő iratkozott be hozzánk. Huszonegy óvodából jöttek idén az 

ovisok iskolánkba. A legfőbb partnereink a Corvina Óvodái, az Ifjúsági és a Ceglédi Úti 

Óvodák, Napsugár Óvoda, és megjelent a Ferenczy Óvoda Hosszú Utcai Óvodája. A Csokor 

utcai Óvodából is jöttek, mint régen. Az egyetem óvodájából, a Bocskaiból a szokott 

létszámban érkeztek. Egyházi és magán óvodákból is jöttek hozzánk, valamint más 

településről is pl.: Nagykőrösről, Lajosmizséről. A tavalyi eredményeink alapján a Corvin 

Mátyás Iskolában dolgozó kollégáknak gratulálni lehet, hisz a tavalyi fő célok teljesültek. A 

Corvina Óvodáiból a gyerekek több mint 60% minket választott. 

De nézzük a tényeket az óvodai kérdésben. Megvizsgáltam az elmúlt éveket, és össze is 

hasonlítottam a teljesség igénye nélkül. Tanulóink 65%-76%-a a hét Corvinás óvodából jött. 

Tehát megállapítható, hogy leghűségesebb, legfőbb partnereink, szövetségeseink a jövőben is 

a Corvina Óvodák. Velük, mint kiemelt partnereinkkel kapcsolatunkat és programjainkat 

továbbra is szorosra kell fűzni velük.  

Nagyon fontos továbbra is az Ökoiskola és Zöld Óvoda rendszerét erősíteni az Ifjúság úti 

Óvodával. Ugyanilyen fontosságú a népi kultúra, a tánc és a hagyományok közös ápolása a 

Ceglédi úti óvódásokkal. Ezen kívül az óvodai nyelvi foglalkozásokat segíteni kell 

szakemberrel, és egyéb lehetőségeinkkel a Corvina Óvodákban. A programok 



Pászti András pályázata 

 52 

összehangolását a tanév első napjaiban kell kezdeni és folytatni egész évben. Az Óvoda és 

Iskolabörze is fontos találkozási pont az intézményeink életében. 

 

A 2018. év végi értekezleten dr. Lóczi László elemezte a körzetesek és a felvett tanulók 

számadatainak kapcsolatát: 

 

 

A tavalyi pályázatban megfogalmazott főigazgatói elvárásoknak eleget kell tenni. Az összes 

iskolánkban cél azt elérni. Amennyiben nem sikerül bármelyik iskolánknak, abban az esetben 

a jelenlegi számszaki egyensúly megbomlik. Az pedig a többieknél túlzsúfoltságot 

eredményezhet.  

Évek óta próbálunk egymásnak segíteni a beiratkozás utáni napokban, természetesen a 

szülőkkel egyeztetve, megbeszélve. 

 

Arculati mérést végeztük a leendő iskolahasználóink, a frissen beiratkozottak szülei 

közreműködésével. A gmail.com email címmel rendelkező szülők tudták a Google felületet 

elérni, azt megnyitni, kitölteni. Nagyon tanulságos anyag állt össze, amit igazgató úr a tanév 

végi értekezleten be is mutatott. 

 

Ebben vizsgáltuk a körzetesek arányait is. Kiderült, hogy további nyitásra, valamilyen módon 

a körzetesek nagyobb számú bevonzására van szükség, hiszen közülük IS sokan választanak 

másik intézményt. 
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Látható az is, hogy iskolánk az egész várost tekinti lehetőségnek, ez egy jó beiskolázási 

stratégia. Testvériskolánknak is vannak esélyei, mivel hozzánk a tanulók, több mint fele a 

város más területéről érkezik. 

 

 

Megállapítható a felmérés szerint, hogy ha elérjük a szülőknél, hogy bármely iskolai 

programunkra eljöjjenek, akkor nagy valószínűséggel beíratják hozzánk gyermeküket. Tehát 

el kell tehát érni, hogy minél többen nézzenek meg bennünket. 

Arra a kérdésre, hogy miért választanak bennünket, legnagyobb százalékban az iskolánk 

nyelvoktatásának színvonalát jelölték meg. 
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„Az ezermérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.” Kínai mondás 

 

4. FEJLESZTÉSI PROGRAM  
 

4.1. PEDAGÓGIAI CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

Partnerközpontú működés megvalósítása, az igazgatói kérések, mérések támogatása, 

végrehajtása. 

Fontos feladatunk tájékoztatni partnereinket terveinkről, eredményeinkről, másrészt 

kommunikálni kell, visszajelzéseket kell gyűjteni partnereink elégedettségéről. Érezni kell az 

iskolát használóknak, hogy beleszólásuk van az iskola életébe, javaslataikat megfontoljuk. 

Szükség esetén megbeszélések folytatunk, ami jelenleg is gyakorlat iskolánkban.  

Szükség van a bejövő óvodák, valamint a középiskolák véleményére. Valódi képet 

kaphassunk az erősségeinkről és gyengeségeinkről. 

Három területet jelölt ki igazgatónk a pályázatában a partnerközpontú mérésekhez: 

1. Arculati kép mérése az óvodákban, ahonnan több óvodás is jön. A másik egy kérdőív, amit 

beiratkozáskor a beírató szülők töltenek ki. Ezeknek az információknak az elemzése 

segíthetné a következő évben a beiskolázási stratégia kialakítását. 

2. Az elsős szülők elégedettségének mérése tanév végén. Ez a mérés az iskolánkhoz fűzött 

remények beválását vizsgálná, elégedettséget mérne. 

 

Célom továbbra is a jó kapcsolatot fenntartása a városrésszel, a várossal.  

Ahogyan dr. Lóczi László fogalmazott: „Azt kell megéreztetni a lakossággal, hogy nem 

másért, hanem értük működünk, az övék az intézmény, s rajtuk is múlik, milyenné válunk.”  

Idézet a 2018-as pályázatból. 

 

A legfontosabb partnereink a Corvina Óvoda óvodái, a „volt testvérintézményeink”, hiszen 

még mindig vannak kapcsolódási pontjaink a „régen kidolgozott pedagógiai programjaink 

között”, az óvodákban megjelenő területeket továbbvisszük /környezetvédelem, népi kultúra, 

stb./. Kontinuitást tudunk biztosítani mai, folyton változó világunkban. Az értékek mentén a 

szoros együttműködés nyertesei a gyerekek, szülők, pedagógusok és óvónők. 

A következő kitűzött cél az iskolánk inkluzív jellegének megerősítése. Ez a különös 

bánásmódú tanulók, SNI-s, Btmn-es és a tehetséges tanulókat fokozottan érint. Ez kihatással 

van az összes tanulónk, pedagógusunk, szülőnk szemléletére is. A befogadó légkörre 
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szükségünk van. Bármilyen hátránnyal, nehézséggel küzdő tanulónak segítenünk kell, minden 

lehetséges pedagógiai és egyéb eszközzel.  

 

Iskolánk tanítói már az óvodások mérésekor ismerkednek a leendő elsősökkel. A tanítók már 

nyáron, a családlátogatáskor felveszik a kapcsolatot a szülőkkel. Sok információhoz jutnak, és 

ha szükséges, akkor fordulhatnak az óvónőkhöz is, mert biztos segítők lesznek. A fejlesztők is 

felvehetik a kapcsolatot egy-egy esetben. A fejlesztők a 6. osztályos tanulók személyes 

kompetencia elemzéseit is megkaphatják, tanulmányozhatják, ami segítséget jelenthet további 

munkájuk során. 

A pedagógusoknak olyan továbbképzéseket szeretnénk találni, ahol a konfliktus 

feldolgozásában kapnának segítséget, ötleteket a nehéz helyzetek kezelésére.  

 

A Kiváló tehetségpont pályázatot kollégáimmal közösen értük el. Tanulóink teljesítménye 

alapján szeretnénk elérni az Európai Tehetségpont címet. A tanulóink között adott számú 

tehetséges tanuló van, akiket fel kell ismerni, azonosítani kell, majd gondozni a talentumukat. 

Kollégáink, akik többségében több diplomás pedagógusok (17 főnek már tanfolyama is van a 

tehetséggondozás témában) képesek erre. Az iskola évek óta nagyszerű eredményeket mutat 

fel különböző versenyeken, bemutatókon. 

 

4.2. TÁRGYI FELTÉTELEK JAVÍTÁSÁRÓL 

A helyhiány a legnehezebben megoldható probléma. Megoldást a B épületre egy új szint 

ráépítése jelenthetne, de erre évek óta nincs elegendő forrás. 

Energetikai korszerűsítés pályázat keretében 306 millió forintos támogatással elkezdődött a 

külső nyílászárók cseréjére, a homlokzatok szigetelésére, valamint 200 db napkollektor 

felszerelése, a tetők teljes felújítása mindkét épületünkön. Új bejárati ajtókat kapunk. A tervek 

szerint őszre befejezik ezt a fejlesztést.  

A mindennapos testnevelés sem egyszerű, mert 24 osztályunk van, ami heti 120 testnevelés 

órát jelent. A tornaterem zsúfoltsága a műfüves pályával, a futópályával és a sakk oktatás 

bevezetésével sokat javult. 
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A Hunyadivárosi Közösségi Ház felújítására és bővítésére a város által nyert TOP 7.1.1-16. 

CLLD Helyi Közösségi Stratégiák Fejlesztése pályázat is javíthat a jelenlegi helyzetünkön. 

Ha ez az új épület megépül jövőre, akkor egyes csoportokat is átvihetünk a közösségi házba. 

Még megoldandó feladat a mosdók helyzete a sportcsarnokban, valamint a főépület földszinti 

és első emeleti mosdóinak felújítása. 

További informatika fejlesztésre van szükségünk, hogy versenyképességünket fenntarthassuk, 

és haladhassunk korunk kihívásaival.  

 

5. ÖSSZEGZÉS 

 

Szeretném megköszönni minden kollégámnak, akivel az elmúlt 12 évben együtt tudtunk 

dolgozni iskolánk, tanulóink, városunk jövőjéért.  

A számomra legkedvesebb idézettel szeretném zárni gondolataimat, ami Hankovszky 

Zsigmond sírján is áll: „Munka nélkül nincs haladás, tudás nélkül nincs fejlődés.” 

Azt gondolom, hogy mindannyian kivettük részünket a munkából, és ennek láthatjuk 

eredményeit már a jelenben, és remélem a jövőben is. Ezt a fejlődést szeretném fenntartani, és 

ezért dolgozni tovább együtt, veletek.  

Pályázatomban felhasználtam a négy évvel ezelőtti pályázati anyagaimat, mestertervemet, 

éves beszámolókat és külső elemzéseket iskolánkról. 

Tisztelt kollégák, kérem, támogassátok közös ügyeinket! 

 

Kecskemét, 2019. április 10. 

 

 Pászti András 

 pályázó 
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