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Bevezetés
Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot hirdetett a Darus Utcai Magyar-Német Két
Tannyelvű Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A kiírt pályázati felhívásra hivatkozással, az alábbiakban összefoglalt pályázatom útján
kívánom kifejteni a vezetési-fejlesztési munkakörre nézve megfogalmazott állásfoglalásomat.
A pályázat megírásában az a tényező motivált, miszerint a Darus Iskolában eltöltött több
évtizedes pedagógusi, majd német tagozatvezető igazgatóhelyettesi feladatokat láttam el és
2009. október 17-e óta, mint igazgató, illetve intézményvezető tevékenykedtem.
Előbbiek együttesen, valamint külön-külön is hozzásegítettek ahhoz a tapasztalatszerzéshez,
melynek birtokában a felelősségteljes ügyvitel végrehajtását várom magamtól, illetve
elvárhatónak tőlem.
A pályázatommal szemléltetni kívánom, hogy az együttműködést, az együttdöntést
mellőzhetetlennek tartom az ügyek elintézésének valamennyi szintjén. Az intézmény
fenntartójával, működtetőjével, az intézmény valamennyi munkatársával, valamint
partnereivel minden esetben a legracionálisabb és az adott körülmények által biztosított
legoptimálisabb intézkedések megtételét tartom a megvalósítás kizárólagos módjának.
A Darus Iskola munkatársaként jól ismerem a közösségi életben meghonosodott
hagyományokat, amelyek feltétlenül megőrzendőek és véleményem szerint csak a gyakorlati
tapasztalatok mentén alakíthatóak.
Elkötelezett vagyok a Darus Iskola pedagógusai által létrehozott intézményi profil és szellemi
tőke megőrzésében.
Feladatomnak tekintem a Darus Iskola szakszerű és törvényes működtetését, a takarékos
gazdálkodást, a munkáltatói jogok gyakorlását és a döntéshozatalt az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A Darus Iskola minden pedagógusának közös célja az intézmény megalapozottan jó hírének,
valamint az átlagon felüli nevelés-oktatás színvonalának megőrzése, fenntartása, mely
törekvésnek elkötelezett híve vagyok.
Pályázatomban a következő tárgykörökre vonatkozó fejlesztési javaslatok kerültek kifejtésére:
- A vezető szerepe és munkája
- A szakmai fejlesztés
- A tárgyi feltételek továbbfejlesztése
- A kapcsolatok további erősítése és a további célkitűzések.
Vezetői pályázatom az eddigi munkám szerves folytatását mutatja be.
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1. Az intézményi feladatellátás jogi és szervezeti keretei
A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola életét és működését a
következő jogszabályok határozzák meg:
- A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
- A 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
módosításáról
- 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásáról és jóváhagyásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
- 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógusi kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
- Intézményi helyi szabályzatok:
o Szervezeti és Működési Szabályzat
o Pedagógiai Program és Helyi Tantervek
o Házirend
A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola állami fenntartású intézmény.
Tankerület megnevezése: KLIK Budapest XVIII. Tankerülete
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az Emberi Erőforrások minisztere
37/203. (X. 4.) EMMI utasítása mellékletében, a Magyar Közlöny 2013. évi 49. számú
Hivatalos Értesítőjében 2013. X. 4. napján megjelent:
1.1 A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Szakmai
Alapdokumentuma
I.19.4.
Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Budapest
Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XVIII. Tankerülete
OM azonosító: 035121
Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola
szakmai alapdokumentuma
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében
leírtakra, az alábbi szakmai alapdokumentumot adom ki:
A köznevelési intézmény
1. Megnevezései
1.1. Hivatalos neve:

Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola

1.2. Idegen nyelvű neve:

Darus Zweisprächige Grundschule für Deutsch
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2. Feladatellátási helyei
2.1. Székhelye:

1181 Budapest, Darus utca 3.
1181 Budapest, Margó Tivadar utca 77.

2.1.1. telephelye:
3. Alapító és a fenntartó neve és székhelye
3.1. Alapító szerv neve:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

3.2. Alapítói jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

3.3. Alapító székhelye:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

3.4. Fenntartó neve:

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

3.5. Fenntartó székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 32.

4. Típusa:

általános iskola

5. OM azonosító:

035121

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata
6.1. 1181 Budapest, Darus utca 3.
6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.1.1.2. 3-8. évfolyam évfolyamok
6.1.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral
küzdők)
6.1.1.4. kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (német)
6.1.2. iskola maximális létszáma: 432 fő
6.1.3. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
6.1.4. székhely
6.2. 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 77.
6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás
6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
6.2.1.2. 1-2. évfolyam évfolyamok
6.2.1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral
küzdők)
6.2.1.4. kéttanítási nyelvű nevelés-oktatás (német)
6.2.2. iskola maximális létszáma: 240 fő
6.2.3. telephely
7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
7.1. 1181 Budapest, Darus utca 3.
7.1.1. Helyrajzi száma:

150259/127

7.1.2. Hasznos alapterülete:

bruttó 6040 nm

7.1.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.1.5. Működtető neve:

Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

7.1.6. Működtető székhelye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

7.1.7. Egyéb:

székhely

7.2. 1181 Budapest, Margó Tivadar utca 77.
7.2.1. Helyrajzi száma:

150230/12

7.2.2. Hasznos alapterülete:

bruttó 15307 nm

7.2.3. Intézmény jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.4. KLIK jogköre:

ingyenes használati jog

7.2.5. Működtető neve:

Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

7.2.6. Működtető székhelye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

7.2.7. Egyéb:

telephely

8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
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„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk,
gyökerek és szárnyak.”
(J. W. Goethe)

2. A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola bemutatása,
szakmai helyzetelemzés
2.1 Az intézmény bemutatása
A Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola a főváros XVIII. kerületének
meghatározó intézménye. Az intézmény a 2013/2014-es tanévben ünnepelte fennállásának
40. évfordulóját.
Fenntartója: Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, XVIII. Tankerülete
Intézményünk elsősorban a Szentlőrinc Telep gyermekeinek iskolája, jelenleg közel 500 fős
tanulói létszámmal. (A nemeket tekintve a megoszlás nagyságrendileg: 220 fiú és 280 lány.)
Iskolánk 1-2. osztályos tanulói barátságos környezetben, a Kápolna-domb melletti (1181
Budapest, Margó Tivadar u. 77-ben), úgynevezett FEÁL épületben kezdik meg
tanulmányaikat.
A 3-8. évfolyamok diákjai az Iskola Darus utcai székhelyén, a 2011-es évben teljesen
felújított épületbe járnak és tanulnak, ahol a „darusos diákok” igazán otthonosan érezhetik
magukat, hiszen ideális környezetben, megfelelő nevelésben és eredményes oktatásban
részesülnek.
Az oktatás formái a 2014/2015-ös tanévben:
1-4. évfolyamokon:
általános tantervű osztály („a” osztályok),
emelt szintű matematika oktatás („b” osztályok),
magyar-német két tanítási nyelvű képzés („c” osztályok),
5-8. évfolyamokon:
emelt szintű matematika oktatás („b” osztályok),
magyar-német két tanítási nyelvű képzés („c” osztályok) folyik.
A mindennapos testnevelés-oktatás keretein belül a tanulóknak lehetőségük van a
hagyományos iskolai kereteken felül úszás- és síoktatáson, valamint szivacs kézilabda
edzéseken is részt venni.
Azok a tanulók, akik emelt szintű matematika-oktatásban vesznek részt, 3. osztálytól
informatika képzésben is részesülnek.
Hosszú évek óta nagy gondot fordít a Darus Iskola az idegen nyelv oktatására. Az angol
nyelvet már 1. osztálytól kezdve, játékos formában tanítjuk. A tanulók az 5-8. évfolyamokon
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az órarendbe beépített heti 3 angolóra részeként, hetente egy alkalommal bontott, ezáltal
kisebb létszámú csoportban is gyakorolhatják az angol nyelvet.
A 2000/2001-es tanévben bevezetésre került felmenő rendszerben a magyar-német két
tannyelvű oktatás. Ez biztosítja iskolánk fő profilját.
A törvényi előírásoknak megfelelően (a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve 4/2013.
(I.11) EMMI rendelet), a két nyelven folyó tanítás csoportbontásban történik és a német nyelv
mellett az alsó- és felső osztályokban három-három tantárgyat németül tanulhatnak a diákok
(rajz és vizuális kultúra, testnevelés, környezetismeret/történelem, testnevelés, országismeret).
Hetedik és nyolcadik osztályban anyanyelvi tanár segíti a tanulók munkáját.
Minden lehetséges módon támogatjuk a német két tannyelvű osztályokban tanuló diákokat,
hogy nyelvi készségük a korosztályuknak megfelelően fejlődjön (évfolyamdolgozatok, belső
mérések, szakkörök, nyelvi előkészítők, versenyre felkészítő órák).
Iskolánk lehetőséget biztosít a (két tannyelvű osztályokban) német nyelvet tanuló diákoknak,
hogy a célnyelvi országok kultúrájába betekinthessenek egyes utazások alkalmával. Így
összehasonlítást tehetnek a látottak alapján a hazai és a külföldi (jellemzően: osztrák, német)
kultúrális viszonyok között.
A tanulók a külföldi tartózkodások alkalmával szituációs feladatokat oldanak meg, naplót
vezetnek, és élményeik elbeszélésével az országismereti órákat még színesebbé tudják tenni.
A célnyelv használatával fejlődik a kommunikációs készségük, kiemelt szellemi fejlődésen
mennek keresztül, és ezáltal személyiségük is gazdagodik.
Tizenegy évvel ezelőtt partnerkapcsolat alakult ki egy németországi, a rodgaui GeschwisterScholl-Schule intézménnyel (am Sportfeld 27. 6311 Rodgau). A diákcsere-program keretében
a partnerek tanévenként két alkalommal találkoznak és projektmunkát végeznek. Minden
tanévben új témakört dolgoznak fel. Eredményeikről beszámolnak, projekttermékeiket
kiállítják, és az iskolai weboldalon (www.darusiskola.hu) tudósítanak sikereikről.
Végül, de nem utolsó sorban, kulturális és humanitárius tevékenységek teszik egésszé a két
intézmény tanulóinak éves programjait.
Az évenként megismétlődő „Fertőboz-Eisenstadt” elnevezésű nyelvi tábor nagy
népszerűségnek örvend a negyedik, ötödik osztályos tanulók körében. A német nyelvismeret
bővítésén túl, a tantárgyakon átívelő ismeretek felelevenítése történik (földrajzi, történelmi,
környezetismereti).
A 2008/2009-es tanévben újabb Comenius pályázatot nyert el iskolánk. Koordináló szerepet
töltöttünk be egy német és egy lengyel iskola társaságában. A pályázat címe: „Wir unsere
Umwelt, unser Lebensraum”. A program német nyelven folyt, iskolánk tanulói intenzíven
foglalkoztak közvetlen környezetükkel, a magyarországi folyókkal és azok élőlényeivel. A
program sikeresen zárult.
Többször próbálkoztunk nemzetközi pályázatok megírásával, de partnereink nem kaptak
hazájukban támogatást. Az Erasmus+ a jövőben sikerünk záloga lehet.
Az iskola 2012-ben elnyerte a megtisztelő örökös ökoiskola címet. Gazdag programokkal,
környezettudatos magatartás kialakításával, környezetvédelmi tevékenységgel gazdagítjuk
tanulóink ismereteit. Az évente megrendezésre kerülő ökonap kiváló lehetőséget biztosít egyegy nagyobb témakör feldolgozására, mint pl.: a víz, stb.
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A tanulóinknak – a képességeikhez mérten –, a tanulmányaik befejezésekor, olyan tudással
kell rendelkezniük, amit az élet minden egyes területén alkalmazni tudnak.
A JAM program intézményünkben a 2004/2005-ös tanévben került bevezetésre. A
programban résztvevő diákok szívesen vesznek részt a heti foglalkozásokon, ahol a
piacgazdaság fontosságával, a vállalkozások alapismereteivel és a gazdaság saját jövőjükre
gyakorolt hatásával ismerkedhettek meg elméletben és a gyakorlatban egyaránt.
Intézmények, gyárak és üzemek, kis- és nagyvállalkozások megismerésével, azok mindennapi
munkájával gazdagították gyakorlati tudásukat.
A tantestület, a kibővített iskolavezetés feladata többek között, a szülői házzal való szoros
kapcsolat kiépítése. A 4-6 hetenként megszervezett SZMK értekezleteken, fórumokon
biztosítjuk a szülők tájékoztatását az iskola nevelési-oktatási tevékenységéről, a megoldásra
váró kérdésekről, eseményekről, erőfeszítésekről, közös programok megszervezéséről.
Természetesen a sikerekről is beszámolunk. (Szülők-nevelők bálja februárban, közös akciónap szeptemberben, májusi Darus-nap.)
A nevelési-oktatási célokat az intézményünk pedagógiai programja tartalmazza. A tanítástanulás folyamatában az új módszerek, eljárások, alkalmazása, az innováció kiemelt helyet
kapnak. Fontos feladatnak tekintjük a tanulók személyiségének erkölcsi formálását és
mindezzel összefüggésben a közösség fejlesztését is.
Az iskolai hagyományok ápolása alapvető feladata minden Darusosnak.
Minden év szeptemberében közös munkával szépítjük, alakítjuk a tantermeket, folyosókat és
aulákat. Az udvart és a kertet apró ötletekkel „színesítjük”.
Ősszel és tavasszal papírgyűjtési akciókat szervezünk.
Az egészségnappal, hagyományőrző napokkal igazán vonzó programokkal törekszünk a
közösség építésére és ez egyben módot ad az iskola külső kapcsolatainak ápolására is.
A fogyatékkal élők elfogadása, a rászorultak segítése, humanitárius feladatok ellátása
mindennapi tevékenységünkhöz tartozik.
Tanítványaink szociokulturális háttere rendkívül heterogén. Közös feladatunk a jelentkező
különbségek kezlése. Tanítványaink a családias légkör eredményeképpen szívesen járnak
iskolába, kötődnek társaikhoz, tanáraikhoz.
A tantestület stabil, a fluktuáció egyáltalán nem jellemző. A jól képzett, megfelelő
végzettségű pedagógusok nyugodt környezetben nevelhetik és taníthatják az iskola tanulóit.
Eredményességünk ismert a XVIII. kerületben, jó hírünket tanítványaink és szüleik viszik
tovább.
Ahhoz, hogy kerületünkben versenyképességünket megőrizzük, ennek érdekében tudatosan
tervezett stratégiai gondolkodás, sokoldalú kapcsolatok ápolása szükséges.
Iskolánkban ez a következőképpen jelenik meg:
- minden szakmai tevékenységünk szülő/tanuló orientált, tehát az elvárásoknak,
igényeknek való megfelelést határozza meg,
- iskolánk tevékenysége megalapozott és megtervezett.
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Folyton versenyben állunk:
- a pályázati forrásokért,
- a támogatókért,
- a diákokért, akik jó eredményeket érhetnek el tanulmányi- és sportversenyeken, illetve
a kompetencia alapú, valamint a célnyelvi mérések alkalmával.
Fontosnak tartom a megfelelő kommunikációt és az intézményünk által közöltek pozitív
szellemiségét.
A hitelesség kérdése sem kerülhető meg, „a forrás hitelességét a kommunikáció
szakszerűsége, a megbízhatósága és a megnyerésre való törekvés erősíti”.
Az intézmény jó hírét az elégedett tanulók és szüleik viszik szerte a lakótelepen és a
kerületben.
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„A múltat tiszteld a jelenben,
s tartsd a jövőnek!”
(ismeretlen)
2.2 A Darus Iskola tanulóközössége, eredményességi mutatók
A tanulókra vonatkozó adatok alakulása:
Tanulói létszám (fő)
Iskolába lépők száma
(fő)
Magántanulók száma
(fő)
Tanulói jogviszonyát
szünetelteti (fő)
Évismétlők száma (fő)
Dícséretek száma (fő)
tanév végén
Tanulócsoportok száma
Napközis csoportok
száma

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
470
458
458
458
470
488
46
56
75
83
84
69
0

2

1

1

1

0

0

0

2

2

3

5

1
16

0
12

0
8

1
6

1
6

1

20
9

19
10

19
12

19
13

19
15

20
16

1. grafikon
Intézményünk, a két épületet (FEÁL, székhely) figyelembe véve összesen 672 tanuló
befogadására alkalmas.
Az elmúlt két évben folyamatos emelkedő tendenciát mutatott a tanulói létszám alakulása.
Az iskola elfogadottságát jelzi, hogy az alsó tagozaton megnövekedett az osztályok száma, s
ezzel arányosan a tanulói létszám is. (1., 2. grafikon)
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2. grafikon
Évente egy-egy tanuló kerül magántanulói státuszba. Míg a 2010/2011-es években a szülők
külföldi munkavállalása miatt a tanulók magántanulóként évente itthon is vizsgáztak, addig
2012-től a szülők a tanulói jogviszony szüneteltetése mellett döntenek. Előfordul, hogy
néhány hónapos külföldi tartózkodás után a család újra hazatelepül, és a gyermek elkezdi
intézményünkben a mindennapi tanulást. (3., 4. grafikon)

3. grafikon

4. grafikon
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Az évismétlő diákok száma Iskolánkban tartósan alacsony. (5. grafikon)

5. grafikon
Kiváló tanulmányi eredményükért és példás magatartásukért igazgatói vagy tantestületi
dicséretben részesülhetnek - a tanév végén - a tanulók. Ez a jutalmazási forma leginkább a 8.
osztályos tanulóknál jellemző (6. grafikon).
További lehetőség az általános iskolai tanulmányaikat befejező végzősök számára:
- a „Darus emlékérem”,
- a „Jó tanuló - jó sportoló”, illetve
- az „Év németese” cím elnyerése.
2011-ben és 2012-ben egy-egy tanuló az országos szintű Apáczai díjat vehette át.

6. grafikon
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A tanulócsoportok száma az elmúlt hat évben úgy változott, hogy a 2011/2012-es tanévtől
kezdve minden tanévben egy első osztállyal többet indítottunk. A 2013/2014-es tanévben a
„c” osztályra „körzeten kívüliséget” kapott intézményünk, ez azt jelenti, hogy a kerület
legtávolabbi pontjáról is fogadhatunk kisdiákot a magyar-német két tannyelvű osztályba.
Elképzeléseink szerint a 2018/2019-es tanévben évfolyamonként már három osztállyal, tehát
mindösszesen 24 tanulócsoporttal számolhatunk. (7. grafikon)
Az egésznapos oktatás bevezetésével, a felső évfolyamon folyamatosan nő a délutáni
foglalkozásokon résztvevő csoportok száma. Míg ez a 2009/2010-es tanévben egy volt, addig
a 2014/2015-ös tanévben négyre nőtt. (8. grafikon)

7. grafikon

8. grafikon
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A Darus Iskolában a lemorzsolódásról egyáltalán nem beszélhetünk. A továbbtanulók zömmel
a kerület Gimnáziumait és a környék Szakközépiskoláit választják. A diákok jó alapokkal
hagyják el intézményünket és sikeres érettségi vizsgával zárják a középiskolás éveket.
A következő táblázat a továbbtanulók számát és a választott középiskolát mutatja.
(9. grafikon)

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Gimnázium
(fő)
37
38
26
30
17

%
61
54
39
49
47

Szakközépiskola
(fő)
16
28
35
23
17

9. grafikon

14

%
26
40
53
38
47

Szakiskola
(fő)
8
4
5
8
2

%
13
6
8
13
6

Összesen Összesen
(fő)
%
61
70
66
61
36

100
100
100
100
100

Az országos kompetenciamérésen az adott tanév májusában matematikából és szövegértésből
a hatodik és a nyolcadik évfolyamon tanuló diákok vesznek részt. Intézményünkben a
hozzáadott pedagógiai értékkel elégedettek lehetünk.
A hatodik évfolyamon a matematika és a szövegértés feladatok megoldásában a 2014/2015-ös
tanévben javítottak a „Darusosok” az országos eredményhez viszonyítva. (10., 11. grafikon)
6. évfolyam
matematika
év
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

országos
átlagpont
489
1498
1486
1489
1489
1491

iskolai átlagpont

10. grafikon

15

508
1526
1508
1478
1427
1552

6. évfolyam
szövegértés
év
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

országos
átlagpont
513
1483
1465
1472
1497
1481

iskolai átlagpont

11. grafikon

16

536
1551
1509
1460
1469
1555

Míg a 8. nyolcadik évfolyamon a fent említett adatok esetében a matematikai eredmény jobb,
mint az országos átlag, de a szövegértésben az előző évi kiváló eredményhez viszonyítva
néhány ponttal elmaradtak az országos átlagtól. (12., 13. grafikon)
8. évfolyam
matematika
év
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

országos
átlagpont
486
1622
1601
1612
1620
1617

iskolai átlagpont

12. grafikon

17

492
1671
1651
1652
1698
1635

8. évfolyam szövegértés
8. évfolyam
szövegértés
év
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015

országos
átlagpont
502
1583
1577
1567
1555
1557

iskolai átlagpont

13. grafikon
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516
1626
1613
1644
1626
1546

Célnyelvi mérés
„A 20/2012. EMMI rendelet 135 – 136. § -ai foglalják össze a két tanítási nyelvű általános
iskolák módosult nevelési-oktatási feltételrendszerét.
Az általános iskolában a tanulóknak 6. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret szerint
A2 szintet, 8. évfolyamon pedig a B1-es szintet kell elérni, melyet a célnyelvi mérés igazol.”
(a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév
című kiadványából)
2014. június 03-án, a Két Tannyelvű Általános Iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán
célnyelvi (német) mérésen vettek részt a diákok.
Hallás utáni értés, olvasásértés és szövegalkotás alkotta a feladatsort.
Tanulóink a következő eredményt érték el. (14. grafikon)
év
2013/2014

6. évfolyam
(fő)
22

6. évfolyam
%
83,5

8. évfolyam
(fő)
19

8. évfolyam
%
97,8

A 2013/2014 évi célnyelvi mérés eredménye

14. grafikon
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„Vezesd őket, utat ne tévessz,
S magadhoz, mindig hű maradj,
mert élen állsz, és messze látszol.
Sose feledd: példa vagy!”
(Nagy László)
2.3. A Darus iskola tantestülete és a pedagógiai munkát segítők eredményességi
mutatói
Az új köznevelési törvény értelmében állami irányítás alá kerültek az intézmények. A hosszú,
évtizedek óta megszokott szervezeti kultúra nagy változáson ment keresztül. Az
intézményfenntartás és a működtetés teljesen szétvált.
Ebből következik, hogy az intézményvezetőnek minden felettes szervvel jó kapcsolatot kell
kialakítani a zökkenőmentes munka érdekében.
Intézményünkben 72 személy dolgozik, a munkáltatókat tekintve ez a következőképpen néz
ki:
Munkáltató

Fő

Tankerület

50
2
2
10
3
5

Óraadó tanárok
Nevelési Tanácsadó
GESZ
Városgazda18
EUREST
Összesen:

72

15. grafikon
Az intézményvezetőnek át kellett gondolni és át kellett szervezni a hatásköröket és megfelelő
kommunikációs csatornát kellett kialakítani ahhoz, hogy az átalakult struktúra jól működjön.
Az iskolavezetés tagjai között jó a munkakapcsolat, egymás iránti bizalom alapján működő
felelősségteljes munka folyik.
A jelenlegi hét munkaközösség-vezetővel, mint kibővített vezetőséggel folyamatos, őszinte
munkafolyamat alakult ki.
Az iskolai munkát a Diákönkormányzat, a Szülői munkaközösség és a Darus Iskolaalapítvány
támogatja, segíti.
A zökkenőmentes iskolai munka érdekében nagyon ügyelek a kommunikációs lehetőségekre,
a jó információáramlásra, betartom a szolgálati utat és a felmerülő kérdések alkalmával
ismertetem azokat a legszélesebb körben.
A tanulócsoportok számának növekedésével párhuzamosan emelkedett a pedagógusok száma
is.
Tantestületünk stabil, jól képzett pedagógusokból áll. Ezt bizonyítja, hogy a 2014-es évben
egy fő művelődés díjban, egy fő kerület tanára kitüntetésben, öt fő miniszteri dicséretben és a
tantestület miniszteri kitüntetésben részesült.
Az utolsó évek sok törvényi változását a tantestület tagjaival értekezleteken átbeszéltük, majd
ennek alapján elkészítettük a Darus Iskola Házirendjét, a Szervezeti és Működési Szabályzatát
valamint a Pedagógiai Programját.
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A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusi pályán eltöltött negyven év után a nők
nyugdíjba vonuljanak. Az elmúlt években többen éltek ezzel a lehetőséggel. Ezután új
kollégák érkeztek intézményünkbe, főleg az alsó tagozatos osztályokat érintő munkakörök
betöltésére. (Ide sorolnám az osztálybővítések alkalmával a Darusba érkezett tanító néniket
is.) (17. grafikon)
A tanulás olyan folyamat, amelyet életünk végéig folytatunk, hol direkt, máskor indirekt
módon.
Egy pedagógus, aki annak szenteli életét, hogy nap mint nap új tudást, információt adjon át
tanítványainak, elengedhetetlen, hogy ne képezze magát.
Szakvizsgázóink száma még nem olyan magas, mint ahogy ezt elképzelem, tehát az
elkövetkező években anyagi forrás felkutatásával, további kollégákat szeretnék ösztönözni
arra, hogy szakvizsgát, másoddiplomát szerezzenek. (19. grafikon)
Forrás hiányában törekedtünk arra, hogy a kollégák hét évenkénti 120 órás továbbképzése is
teljesített legyen.
Példamutató módon abszolválták az elvárásokat.
Az ingyenes továbbképzésekben a kerületben (pl.: informatika, konfliktuskezelés, új tanulási
módszerek, e-portfólió készítés) az élen jártunk. A 2014/2015-ös tanév első félévében
mindösszesen 464 órát teljesített 46 kolléga. (20. grafikon)
A 2013-as esztendő is sok változást hozott az iskola életében. Az iskolatitkárok (2 fő), a
pedagógiai asszisztensek (jelenleg 2 fő) és a rendszergazda (1 fő), vagyis az iskolai életben a
pedagógiai munkát segítők is a Tankerülethez kerültek. (21. grafikon)
Pedagógusok száma
(fő)
Nyugdíjba vonulók
száma (fő)
Új kollégák száma (fő)
Szakvizsgázók száma
(fő)
Ingyenes
továbbképzésen
résztvevők száma (fő)
Pedagógiai munkát
segítők száma (fő)

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
44
44
45
50
50
50
0

0

3

3

2

3

3
3

0
1

0
0

4
0

4
1

5
2

17

13

15

21

21

46

0

0

0

4

5

5

16. grafikon
21

17. grafikon

18. grafikon

19. grafikon
22

20. grafikon

21. grafikon
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3. Az elmúlt ciklus nevelő és oktató munkája
A XXI. század állandó változásai az iskolákat is az újítások irányába fordították.
A társadalmi-gazdasági folyamatok és az elvárások új kihívások elé állították a
pedagógusokat. Ezek az elvárások:
- az egyénre szabott minőségi képzések,
- az egész életen át tartó tanulás igényének a kialakítása, és
- a képességek fejlesztése.
Tantestületünk tagjai mindezt, a kompetencia alapú oktatásban, új tanulási technikák
(kooperatív tanulás, projektmunka és differenciált foglalkozások, pár- és csoportmunka)
elsajátításában látta megvalósíthatónak.
A tanulási folyamat irányítója és segítője a pedagógus, aki ösztönzi tanítványait az
önállóságra, a tanulási folyamat sikeres elvégzésére.
Változatos értékelési formát alkalmaz, amely pozitívan befolyásolja a tanulót a következő
feladat megoldására, épít a már meglévő tudásra és ösztönzi önálló ismeretek szerzésére,
önálló tanulásra.
A fent említett eredmények elérésében a szakmai munkaközösségek a jó alkotói légkör és
„műhelymunka” kialakítását kezdeményezték, szakmai kommunikáció alakult ki az
intézményben, minden szinten. Hatékony tapasztalatcsere, óralátogatások, nyílt órák és
tudásmegosztó fórumok vették kezdetét.
A tanulás színteréül gyakran mód nyílt a tantermen kívüli foglalkozások szervezésére is,
ilyenek voltak az iskolai- és a kerületi könyvtári órák, a múzeumi foglalkozások, kerületi
séták, színházlátogatások, nyári táborok, magyar-német csereprogram illetve az ausztriai
nyelvi tábor.
A gyermeki személyiség- és közösségfejlesztés alapvető célként valósul meg
intézményünkben. E nélkül a jövő nemzedék sikeressége nem képzelhető el, sem az egyéni,
sem a társadalmi boldogulásban.
Az egyéni képességek fejlesztésére épülő tanórák, a tehetséggondozó- és felzárkóztató
foglalkozások, a középiskolai előkészítők is ezt szolgálták.
Tanítványaink a megszerzett tudás birtokában kiemelkedő eredményeket értek el a kerületi,
budapesti, és az országos tanulmányi- és sportversenyeken. (lásd. Melléklet)
A tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók mindennapját is figyelemmel
kísérjük. Nem csak az osztályfőnökök és a szaktanárok segítik őket, hanem intézményünkben
tanító fejlesztőpedagógusok, az iskolapszichológus és nem utolsó sorban a gyermekvédelmi
felelős. 2013 januárja óta hivatalosan megszűnt ez utóbbi státusz, de remélem, hogy a jövő
pozitív változást eredményez ezen a területen.
Tanulóink között több GYV-s tanuló található, akikkel a folyamatos kapcsolatot a
gyermekvédelmi felelősünk tartja (2013 januárja óta nem hivatalos ez a státusz), aki az
érintett szülőkkel közvetlen kapcsolatot alakított ki. A szülők elfogadják tanácsait, javaslatait.
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A gyermekvédelmi felelős együttműködése az iskolavezetéssel, osztályfőnökökkel,
szaktanárokkal, pénztárral, titkársággal, védőnővel, pszichológussal évről-évre jobb.
A Gyámhatósággal, a Gyermekjóléti Szolgálattal több problémás esetet is sikerült
eredményesen megoldania. A humanitárius munka szervezése, megvalósítása sem volt idegen
számára.
Ezt a komplex feladatot, csak kellő figyelemmel, tapasztalattal, empátia készséggel és sok
energiával lehet megvalósítani.
A Darus Iskola közösségfejlesztése az elmúlt öt-hat évben szép eredményt ért el, a kulturált
magatartás és kommunikáció, az udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és
tulajdonságainak elfogadása és tiszteletben tartása kialakult.
Próbálkozásaink kiterjedtek a konfliktusok gyors és hatékony kezelésére, a megegyezésre és a
kompromisszumkészségre.
A csapatszellem, a csapatmunkára való képességek kialakulóban vannak.
A DÖK, a tanulók érdekképviseletének ellátásában minden tanévben egyre több feladatot lát
el: dönt az egy tanítás nélküli munkanapról, és annak programjáról, véleményezési jogkörét
gyakorolja tanórán kívüli foglalkozások bevezetéséről, a délutáni hittanfoglalkozások
lehetőségeiről és az iskolai sportkörről.
A diákönkormányzat tagjai tudatosan vonják be a tanulókat a közösség ügyeinek intézésébe,
ennek köszönhetően eredményesen szerepelnek a kerületi diákparlamentben és a kerületi
diákhét versenyein.
Ügyesen szerkesztik a zenés iskolarádió programokat, a „Daru(s)toll” iskolaújságot és
megpróbálják segíteni az iskolai ügyelet munkáját.
Hagyományos iskolai rendezvények szervezésével, suli-buli, decemberi bolhapiac, farsang,
Darus-nap, Adventi- és húsvéti dicséretek odaítélésével, valamint a rendszeres
iskolagyűlésekkel inspirálják a „darusosokat” még jobb eredmény elérésére.
Büszkeséggel tölt el bennünket, ha látjuk, hogy a „Darusos-identitás” működik. Ennek nem
csak külső jeleit (darusos pólók, sárga-zöld nyakkendő) tapasztalhatjuk, hanem a belső
kohézió megjelenését is (a Darus induló éneklése, a tanulmányi versenyek győzteseinek
méltatásakor, a pedagógus kitüntetések átadásakor, az iskolai ünnepségek aktív résztvevőinek
köszönetnyilvánításakor).
Az egészségnevelés és az egészséges életmód komplex feladatként jelenik meg
intézményünkben. Alapértékeink között első helyen áll az élet és az egészség védelme. A
mindennapos testnevelés órák, a gyógytestnevelés, az életvezetési ismeretek és készségek
program, a „testi és lelki egészség fenntartása”, az egészségnapok szervezése, az egészséges
gyümölcsprogram a tanulók egészségmegőrzését hivatottak segíteni.
A drogprevenciós előadások (négy-öt előadás évente, pl.: Dr. Zacher Gábor foglalkozása), a
túlzott internet használat, az elszemélytelenedett társadalom problémáit és a tudatos
fogyasztóvédelem kérdését több alkalommal dolgoztuk fel, több síkon.
Az előadások szervezői, előadói a lehető legoptimálisabb helyzetet próbálták megteremteni,
hogy tanulóink a leghitelesebb személyektől tanuljanak.
Az iskolaorvos, a munkatervében megjelölt vizsgálatait folyamatosan elvégezte, tanulóink az
évente kötelező fogorvosi ellátásban is részesültek.
Környezetvédelem és ökológiai feladataink szintén fontos szerepet töltenek be mindennapi
életünkben.
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Az egészség- és környezeti nevelés feltételezi a tantárgyak közötti integrációt.
Az egésznapos iskola bevezetésével a „darusos” diákok több mint 80%-a reggel 8 órától
délután 16 óráig az iskolában tölti mindennapjait. Tehát felelősséget, tudatosságot igényel
nem csak tőlünk pedagógusoktól, hanem tanulóinktól is, hogy a napi nyolc órát milyen
mikrokörnyezetben töltik el.
Iskolánk 2012-ben elnyerte az Örökös Ökoiskola címet és logót, ami igen nagy
megtiszteltetés számunkra, és ez egyben sok feladattal is jár. Célunk továbbra is a
környezettudatosság, tágabb és szűkebb környezetünkért érzett felelősség elmélyítése. A
környezeti nevelés minden tantárgy tanításánál kiemelkedő helyen szerepel. Folyamatosan
dolgozunk egy környezetbarát iskola kialakításán, melyet programjaink megvalósításával is
kívánunk elérni. Törekszünk a minél szebb és üdébb iskolaudvar kialakításán. Növényeket és
fákat ültettünk (pályázati keretből). Elengedhetetlen a fenntarthatóság biztosítása.
Ökoprogramjainkon, több témakört (pl.: a víz, a méhek) dolgoztuk fel. Eredményes
kiállítások szervezésével, közös alkotások megjelenítésével tudatosítottuk tanítványainkban a
környezetünk tiszteletét és szeretetét.
A környezetért felelős magatartás formálásában megpróbáltunk természetes, újrahasznosított
papírokat rendelni, energiatakarékos eszközöket vásárolni.
A tanulókkal közösen gyűjtjük a fekete-fehér és színes papírt, a szárazelemet, a Pet-palackot,
a műanyagkupakot. Szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be, komposztálunk és figyelünk a
különböző energiahordozók takarékos használatára.
A szülő, tanuló és pedagógus együttműködés területén is több pozitív változás történt az évek
folyamán.
Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai
munkatervekről, az iskolában zajló programokról. Ezt a tájékoztatást a szülők szóban és
írásban is megkapják. Szóban a fogadóórákon és személyes beszélgetések alkalmával. Írásban
a tanuló üzenőfüzetén keresztül, illetve e-mail formájában.
A szülő, a pedagógus folyamatos kapcsolatban állnak (szülői értekezletek évente háromszor,
fogadóóra évente hat alkalommal), alkalmanként esetmegbeszéléseken vesznek részt a tanuló
érdekében.
Szülői fórumok, előadók segítségével személyes tapasztalatcserére is sor került, melyet
tovább kell folytatnunk, az egymástól való tanulás jegyében.
A szülőket is igyekeztünk bevonni minden lehetséges iskolai rendezvénybe, ahol örömmel
állapíthatták meg gyermekeik fejlődését.
A Szülői Szervezet az iskolavezetéssel együttműködve segítette az iskola munkáját, a
rendezvények megvalósítását. A négy-hat hetente megszervezett értekezleteken kölcsönös
tiszteleten alapuló, konstruktív párbeszéd alakult ki. A Szülői Szervezet és a pedagógusok
évente egy hétvégén közös munkát szerveztek az intézményben, ahol a kertápolás mellett a
kerítésfestés, korlátfestés, takarítás és súrolás ideje alatt jó hangulatban szépült meg a Darus
kívül-belül.
A „Darus Iskolaalapítvány” hosszú évek óta támogatja intézményünket és tanulóinkat, annak
érdekében, hogy a tanulók minél otthonosabb, egészségesebb környezetben töltsék
mindennapjaikat és minden eszköz a fejlődésüket szolgálja.
A fejlesztés a következőképp alakult:
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- kényelmes asztalok és székek cseréje az alsó osztályokban,
- udvari fa játékok és sörpadok, sporteszközök vásárlása,
- az iskolai lőtér kialakítása,
- tábori támogatások,
- országos tanulmányi versenyek útiköltségeinek támogatása,
- a sóterem működtetése.
A Darus-bál szervezésében és lebonyolításában mindig számíthattunk az Alapítványi
Kuratórium segítségére.
A jövőben is számítunk támogatásukra.
A szülők zöme az adójuk 1%-át is felajánlja a „Darus Iskolaalapítvány” számára. Köszönjük,
hiszen a fent említett fejlesztések, az alapítvány számlájára befolyt összegekből volt
megvalósítható.
Az együttműködés a fenntartóval, valamint a külső kapcsolataink az elmúlt öt-hat év alatt
átalakultak.
Célul tűztük ki a kapcsolat erősítését, az együttműködés továbbfejlesztését. Ez teljes
mértékben megvalósult és a 2013-as évtől kezdve még tovább bővült. Mint ahogyan ezt
korábban már jeleztem, a XVIII. kerületi Önkormányzaton kívül a Tankerülettel, a GESZszel, a Városgazdával, az EUREST-tel zökkenőmentes kapcsolatfelvétel és kommunikáció
alakult ki. Ismerjük egymás igényeit és elvárásait, a kapcsolattartás minden szintjét az iskola
javára és érdekében való eljárás jellemezte és jellemzi.
A három évvel ezelőtt bevezetésre került erkölcstan és hit- és erkölcstan oktatást a törvény
szellemében szerveztük meg. A hitoktatókkal jó munkakapcsolatot ápolunk.
Több évtizede együttműködünk a XVIII. kerületi Dohnányi Ernő Zeneiskolával, amelynek
tanárai a Darusban szolfézs csoportot, hegedű-, gitár-, zongora-, fuvola- és gordonoktatást
szerveznek, zömmel az intézményünk tanulóinak.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a pályázatokra, hiszen a forráshiány még inkább arra
ösztönzött bennünket, hogy a pályázat adta lehetőségekkel élni kell, mert egyes pedagógiai,
közösségi- és táborozási programok csak pályázatok elnyerésével volt fenntartható, így pl.:
Erzsébet-tábor, Határtalanul pályázat, Comenius nyelvi pályázat, előadók finanszírozása,
belső továbbképzések, tantestületi kirándulások, múzeumi órák, nyári táborok. Az épületeink
(Darus, Feál) megújítása, felújítása is eredményesen elnyert pályázati összegből történhetett
meg.

4. Az elmúlt ciklusban megvalósult egyéb célkitűzések
-

iskolai szakkörök bővülése (német nyelvű színház, újságíró, RSG),

-

angol órák (a felső tagozaton) részbeni bontása,

-

az alsó évfolyamon szinte minden osztályban új tanulói asztalok és székek találhatóak,

-

megújult a tanári szoba, új asztalok és új függönyök tették otthonosabbá ezt a
helyiséget

-

egy kis tanári szoba és egy új intézményvezető-helyettesi szoba kialakítására volt
lehetőség,

-

az öko terem áthelyezésével egy pihenő illetve egy tárgyalásra alkalmas hely jött létre,
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-

megújultak a konyhák és az ebédlők,

-

a Darus pincéjében egy lőtér kialakítása történt meg,

-

a Darus épületben a lépcsők és aulák burkolatcseréje, belső udvar aszfaltozása, a
tornaterem felújítása, belső ivókút létrehozása valósult meg,

-

a Feál épület belső festése, a mellékhelyiségek burkolatcseréje, kerítésszakaszok
cseréje, műanyag padló cseréje, új függönyök és egy sütögető vásárlása történt meg,

-

a Darus udvarán a telefonfülke „könyvtárként” működik,

-

intézményünk több alkalommal segítette a Magyarországon bajbajutott embereket, pl.:
a Tisza mentén élő kisiskolásoknak írószer akcióval, a vörösiszap által hátrányos
helyzetbe került diákok számára karácsonyi csomagok összeállításával és küldésével,

-

a németországi testvériskolánk öt alkalommal segítette iskolánk szociálisan hátrányos
helyzetben lévő családjait ruha és iskolaszer adományaival,

-

nemzetközi kapcsolataink ápolásával évente két alkalommal utazhatnak tanítványaink
német nyelvterületre.

A tehetséggondozásban is sikerült az előző években sok jó eredményt elérni. Az
osztályfőnökök és a szaktanárok a tanulásban és a sportban tehetséges tanulókat a délutáni
szakkörökbe, illetve sportfoglalkozásokra irányították, ahol lehetőség nyílt arra, hogy
versenyfeladatok gyakorlásával, új ismeretek elsajátításával sikeresen versenyezhettek a
XVIII. kerületi és budapesti társaikkal.
Az iskolai szakköröket és sportfoglalkozásokat nagy létszámmal látogatják tanulóink.
Intézményünkben egy jól felszerelt, nagy könyvállománnyal rendelkező könyvtár, mind a két
épületben parkettás tornaterem és néhány szaktanterem, mint fizika-kémia, rajz, ének-zene és
nyelvi labor találhatóak. Fejlesztőszobák, pszichológusi szobák biztosítják a szakembereknek
és tanulóknak a nyugodt, biztonságos munkafeltételeket.
A tanulói ebédlőket néhány évvel ezelőtt újították fel, szép színes falakra cserélték a
hagyományos fehéret, jó minőségű, gyermekbarát fotókkal, kellemes színű asztalokkal és
székekkel rendezték be, ahol szívesen foglalnak helyet és étkeznek reggel és délben a tanulók
(a 2014/2015-ös tanévben közel 350 tanuló étkezik).
2013-ban megszervezésre került intézményünkben az Intézményi Tanács, melynek tagjai az
iskolahasználók, a fenntartó intézményi dolgozók köréből került megválasztásra. 2013 júniusa
óta három alkalommal számoltam be az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkáról, a
tanulói- és pedagógus eredményekről és eredményességről.
Hagyományok nélkül nem lehet jövőt építeni. Hagyományos programjainkon nem csak a
diákok és tanárok, hanem a szülők, nagyszülők és testvérek is részt vehetnek. Az őszi
hónapokban szüreti mulatságot szerveznek a kollégák, amit kézműves foglalkozásokkal
egészítenek ki. Decemberben igazán bővelkedünk programokban, a Luca-napi vásárt és a
hagyományőrző napot mindenki nagyon szereti. Az iskolai karácsonyok meghitt hangulata
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felülmúlhatatlan. A karácsonyi képeslapok (tanítványaink által készített alkotásokkal) és a
Darusos naptárak a tehetséges tanítványaink alkotásait örökítették meg.
A farsangi délutánokat és az alapítványi bált a jókedv és a vidámság jellemzi.
Havonta (januártól áprilisig) egy-egy alkalommal várjuk a kicsiket és szüleiket a csipegető
foglalkozásokra. Az ökonap és a Darus-nap szintén a legsikeresebb programokhoz tartoznak.
Hagyományt kívánunk teremteni a Városházi Galériában eddig kétszer is megszervezett
kiállítást tekintve, ahol tanítványaink legszebb rajzait, alkotásait csodálhattuk meg.
Magas színvonalú iskolai ünnepségek, meghívott vendégek (Gór Nagy Mária Színitanoda,
Zrínyi Gimnázium énekesei) által szervezett kulturális programok színesítik
mindennapjainkat.
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„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog.”
(Szent-Györgyi Albert)

5. Vezetői és fejlesztési program a Darus Utcai Magyar-Német Két
Tannyelvű Általános Iskolában 2015-2020 között
5.1. A vezető szerepe és munkája
Az intézményvezető feladata, hogy olyan légkört teremtsen, ahol a kollégák alkotni képesek,
motiváltak, sikereket érhetnek el és készek fejlődni.
A vezetőnek elkötelezettnek és felelősnek kell lenni az intézménye iránt, a rendszeres, alapos
munkája záloga lehet az iskolai nevelés-oktatás eredményességének.
A vezető feladata a hatékony szervezeti forma kialakítása, szükség esetén annak módosítása.
További feladatként jelölöm meg az intézmény fenntartójával, üzemeltetőjével és a szülőkkel
való kapcsolattartás és együttműködés eredményeként az elvárások és a célok pontos
megjelölését, illetve a már elkezdett munka hatékony folytatását a jövőben.
Még nagyobb gondot
zökkenőmentességére.

kell

fordítani

a

két

épület

közötti

információáramlás

Minden eszközt továbbra is meg kell ragadni ahhoz, hogy a kollégáimat új lehetőségekkel
motiváljam és az elért eredmény után elismerésben, megbecsülésben részesüljenek.
A XVIII. kerület Polgármesteri Hivatala által kiírt pályázatok forrást teremthetnek az iskolánk
Pedagógiai Programjában egy-egy esemény megvalósításához.
Továbbra is törekszem az iskolai PR munka folytatására, erősítésére (kiadványok, naptárak,
képeslapok, egyedi meghívók készítése, kiállítások szervezése).
Elkötelezett híve vagyok az élethosszig tartó tanulásnak, a hagyományok tiszteletének, a
stabilitásnak, a harmóniának és a minőségi munkának.
5.2. Szakmai fejlesztés
A már elkezdett nevelés-oktatás területén elért eredmények megtartása, továbbfejlesztése,
közös feladatunk az iskolai Pedagógiai Program szellemében.
A kompetenciaalapú nevelés-oktatást tartom jelenleg elképzelhetőnek, hogy a jövő
nemzedéke problémamentesen tudjon alkalmazkodni a mindenkori gazdasági, társadalmi
változásokhoz.
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Az intézményünkre jellemző eredményességi mutatók további növelése közös feladatunk.
Ebbe a körbe tartoznak;
a kompetencia-mérések alkalmával a pedagógusok által hozzáadott érték növelése, a
két éves intézkedési terv tükrében,
a nyelvi és célnyelvi mérések eredményének növelése,
a fittség mérés alkalmával, jó eredmény elérése,
a tanév végi eredmények és
az igazgatói és a tantestületi dicséretek számának növelése,
a nyelvvizsga eredményességének biztosítása (a későbbiekben ezt bővebben kifejtem,
lásd 32. oldal).
Lehetőség szerint lemorzsolódás és a fegyelmi eljárás kerülje el intézményünket.
A tantestület tagjai további továbbképzéseken, belső tudásfórumokon vehetnek részt, ahol a
konfliktuskezelést, élménypedagógiát, IKT kompetenciafejlesztést, digitális tananyagok
készítését kiemelt célként jelölném meg.
Ösztönzöm kollégáimat, hogy a portfóliójukat állítsák össze, töltsék fel, és ha lehetőséget
kapnak, akkor jelentkezzenek minősítési eljárásra. Ez a folyamat az elkövetkező években
felgyorsul. E mellett a tantestület tagjainak fel kell készülni az ellenőrzésekre is, hiszen ezt
párhuzamosan szervezi az Oktatási Hivatal.
A tantestület tagjainak ismerni kell a pedagógusminősítési, tanfelügyeleti, szaktanácsadói
rendszert. Ehhez minden segítséget kész vagyok megadni és átadni. (Feltételezem, a
Tanfelügyeleti kézikönyvek és az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című
kiadványok ismeretét.)
El kell készíteni (a 326/2013-as Kormányrendelet alapján);
- az intézmény pedagógusokra vonatkozó saját elvárás rendszerét,
- az intézmény vezetőre vonatkozó saját elvárás rendszerét,
- az intézménynek az intézmény nevelő-oktató munkájára vonatkozó saját elvárás
rendszerét.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként az intézményi önértékelést 2016. évi
ellenőrzésben érintettekre kell elvégezni, de legkésőbb 2017. június 30-ig minden
pedagógusra, 2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű
intézményi önértékelést (a 20/2012-es EMMI rendelet módosítása).
A jogszabályok módosítását mindig figyelemmel kell kísérni. A blended tanfolyamokon
ajánlott részt venni, melyek lehetnek tantárgyspecifikusak, fókuszálhatnak egyes fejlesztési
területekre, vagy a pedagógiai gyakorlat megújítására.
A reflexiót naponta többször alkalmaznunk kell. Néhány évvel ezelőtt ezt a szót és jelentését
nem igen ismertük és használtuk.
A bevezetésre kerülő szakmai ellenőrzési-minősítési rendszerrel a törekvés egyértelmű: a
nevelés használjon és vonjon be az intézmények életébe több korszerű pedagógiai értéket,
elvet, törvényszerűséget, módszert, kiegészítve ezzel a - MINDIG IS MEGLÉVŐ –
folyamatos fejlődés iránti belső igényt.
A reflexió a pedagógiában fontos folyamat, mert ez a fejlődés kulcsa, és egyben záloga. Az
elemzések nem személyre, hanem szituációra és tevékenységekre vonatkozzanak. A problémák
feltárása, megértése vezethet ahhoz, hogy kísérletet tegyünk a megoldásra, új módszerek
alkalmazására. (Hunya Márta – OFI alprojektvezető)
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A munkaközösségek bővítését (első, második évfolyamon, valamint a harmadik és negyedik
évfolyamon egy-egy munkaközösség vezetőt tudnék elképzelni, míg a mindennapos
testnevelés bevezetése miatt mindenképpen újra kell szervezni a testnevelés
munkaközösséget.) látom megvalósíthatónak már a 2015/2016-os tanévtől.
A több év óta hangoztatott „nagy felmenő”-t az első négy évfolyamon nem mindenhol, de
fokozatosan megvalósíthatónak látom, ehhez a legszélesebb körben folytatott egyeztetés
szükséges.
Intézményünkben csak 100%-os szakos ellátást tudok elképzelni, itt kiemelten a fizika
tantárgyra gondolok. Nagyon nehéz a fizika szakos tanári munkakört hosszú távú
foglalkoztatás útján betölteni.
Fontosnak tartom az alsó és felső tagozat közötti összehangolt elvekben gondolkodást,
megtartva a gyermekek egyéni szükségletét, fejlődési ritmusát.
Új tantárgyak bevezetésével (pl. pénzügyi ismeretek, sakk) párhuzamosan az iskolai
Pedagógiai Program szakszerű módosítását el kell végeznünk.
Ha bevezetésre kerül (szakpolitikusok szerint már 2016 szeptemberében) a 9 évfolyamos
általános iskolai nevelés, [hosszabb érési szakasz biztosítása, eltérő fejlettségi szintek
kezelése, élménypedagógiai eljárások használata,] akkor ennek szellemében felmenő
rendszerben, tantestületünkből a személyi feltételeket biztosítani kell.
A hazai (TÁMOP) és az EU-s (ERASMUS+) pályázatok esetén, ha a nevelés-oktatás áll a
középpontban, akkor a tantestület tagjai szívesen írnak pályázatot, mert tudják, hogy a sikeres
projekt megvalósításával,
- a nemzetköziség a mindennapok részévé válik,
- a tanárok itthon vagy külföldön szerzett tapasztalatai erősítik az intézmény
tudásbázisát,
- növekszik az intézmény versenyképessége,
- megerősödik a tanárok önbecsülése,
- láthatóvá válik az intézmény helye Európában,
- lehetőséget kapnak a résztvevők az eszmecserére, konzultációra és arra, hogy a
projekttermékeket nyilvánosságra hozzák,
- szemléletváltás következik be az intézményben,
- új tanítási és munkamódszerek honosodnak meg,
- a szakmai megújulás biztosított,
- a közösség még inkább összekovácsolódik,
- a tanulók is nagyobb kedvet kapnak a tanuláshoz, motiváltak lesznek.
Ez olvasható az Erasmus+ tájékoztatókban, mellyel teljesen egyetértek és melynek minden
egyes gondolata pozitív hatással lehet a Darus Iskola pedagógusaira és tanulóira.
A XXI. században fontos, hogy tanítványaink jó alapokkal induljanak a középiskolákba és a
tudásukat, nyelvismereteiket továbbfejlesszék, hogy az életben használható tudással
rendelkezzenek. A már elkezdett angol órák bontását az elkövetkező időszakban tovább kell
folytatni.
A német nyelvet tanulók körében a DSD (Deutsches Sprachdiplom) bevezetését javaslom,
mert ez a 8. évfolyam végén a költséges nyelvvizsgát váltaná ki. Ezt a nemzetközi
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nyelvvizsgát évente egyszer, egy adott időben rendezik meg Európában. (Az írásbeli vizsga
november-decemberben, a szóbeli megmérettetés pedig januárban kerül sorra.)
Készek vagyunk anyanyelvi tanár fogadására, ha ez másképp nem működik, akkor a Karinthy
Gimnáziumból fogadnánk, aki a 7. és 8. évfolyamon segítené a tanulók nyelvi ismereteit:
a használható tudás, az írásbeli- és szóbeli kommunikáció egységében.
A Darus Iskola által biztosított „hatékony testnevelés minden tanuló számára pozitív
élményeket, személyre szabottságot kínál, és olyan attitűdöket alakít ki, amellyel a tanulók
megszeretik és nem unalmas kötelességnek élik meg a mozgást és a sportolást.”
(Dr. Csányi Tamás)
Továbbá a mindennapos sportolási lehetőségek biztosítása érdekében, a Bókay kert és
sportlétesítményeinek kihasználását is szem előtt kell tartanunk (pl.: uszoda, sípálya,
jégpálya).
A hagyományos pedagógiai gyakorlat eredményeinek megtartása és az új kihívásoknak
professzionálisan feleljünk meg!
Élhető iskolát alakítsunk továbbra is, ahol a gyerekek otthonosan érezhetik magukat, mert jó
nevelésben, eredményes oktatásban részesülhetnek. Ennek alapját képezi a jó nevelői
közösség, amely alkotó pedagógiai munkát fejt ki minden szinten.
Tanulóink motiválása a tanórákon és a tanórán kívül, pozitív hozzáállásuk a tanuláshoz, a
tanulói fegyelem is közös feladatunk. További célunk a gyermekek általános műveltségének
megalapozása, képességeik fejlesztése, a tehetséggondozás, valamint a hátránnyal induló
tanulók felzárkóztatása. A délelőtti minőségi munka folytatása a délutáni professzionális
foglalkozásokon teljesedhet ki. A tanulók neveltségi szintjének megőrzése, fejlesztése közös
feladatként jelentkezik a családdal. Csekély eredményre számíthatunk, ha a két nevelési
színtér (iskola és otthon) nevelési törekvéseinek együttes hatása, egymás erősítésének
érvényesítése nem valósul meg. A megvalósítást a szülők rendszeres tájékoztatásában látom,
amikor az iskolai nevelési koncepciókról, a megoldásra váró feladatokról, a közös
törekvéseinkről dönthetünk.
5.3 Tárgyi feltételek – továbbfejlesztés
Mindahhoz, hogy nevelő-oktató munkánk kitűzött céljait meg tudjuk valósítani, a szakmaipedagógiai tapasztalatokon, a „darusos” hagyományokon, a jelenlegi személyi feltételeken
kívül a tárgyi feltételek figyelembevételére és továbbfejlesztésére is gondolnunk kell.
A Darus épület külső és belső felújítása esztétikus környezetet biztosít a tanulók és tanárok
számára. Annak védelme, állagának megóvása, ösztönző, következetes neveléssel érhető el.
Ezt tudom elképzelni a FEÁL épületben található tantermek esetében is.
A FEÁL épületben a vizes blokkok teljes cseréje szükséges. Ez egy nagyobb beruházást
igényel, amely véleményem szerint megvalósítható.
A FEÁL épület udvarának, egy épített természeti környezet kialakítása az utolsó pillanatban
valósulhat meg: kerítés, tanösvény, gyógynövényes kert, szilárd burkolat, udvari fajátékok,
újabb sportpálya létrehozása az ott tanuló kis diákok és tanáraik mindennapjait változtatná
meg. Élő kapcsolat a környezettel, annak kisugárzása, nevelő és szemléletformáló hatásáról
nem mondhatunk le. Az egészséges és kulturált környezet és életmód iránti igény az Örökös
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Ökoiskola elvárásai és a Pedagógiai Programban megfogalmazott, a környezettudatos
magatartásforma elméletben és gyakorlatban is megvalósulhat.
A Szentlőrinc telep autóforgalma az utóbbi években megnőtt. A nap egyes időszakában szinte
lehetetlen a biztonságos gyalogos közlekedés a Darus Iskola tanulói és tanárai számára, ezért
a lakótelepen az utcák egyirányúsításával ezt a helyzetet fel tudnánk oldani. Az iskola előtti
sétányról az autóforgalom teljes kitiltását szorgalmazom. Továbbá, a lakótelepen a két
gyalogos átkelőhelynél, baleseteket megelőzendő, sárga villogó lámpa felállítása és
működtetése szükséges.
Az iskolai könyvtár állománya jónak mondható, de azok frissítéséről, új e-könyvek és kortárs
szerzők regényeiről nem mondhatunk le.
Az informatikai eszközeink, melyeket az utolsó években egyáltalán nem volt módunkban
fejleszteni, javításra és cserére szorulnak. A XVIII. kerület Önkormányzata tervei szerint ezt a
feladatot átvállalja. A pályázati anyagot összeállítottuk és már elküldtük a pályázat kiírójának.
A munkaközösségek igényeit igen szerényen, de a legszükségesebb eszközök beszerzésével,
új pénzügyi lehetőségek felkutatásával, pályázatok megírásával látom lehetségesnek
teljesíteni.
A felső tagozaton a tanulói asztalok zömét célszerű lenne cserélni, de újak vásárlására lassan,
de folyamatosan az alapítványunk támogatásával látok lehetőséget.
Az osztálytermek bútorzata több évtizedes. Talán polcok és tanulói fakkok vásárlásával
esztétikusabban nézhetnének ki a tantermek.
A nyelvi labor felújítása, a fejhallgatók cseréje is időszerű lenne.
A délutáni foglalkozások esetében, az évszaknak megfelelően évente legalább kétszer a
csoportok eszköztárát fejleszteni kell. Elengedhetetlen ez a fejlesztés, hiszen az egésznapos
oktatás bevezetésével tanulóink zöme közel nyolc órát tölt el az iskolában.
Gondot kell fordítanunk a tantermek, folyosók, irodák állagának megőrzésére, tisztasági
festésére, parketta csiszolására, neoncserékre, dekorálásra. Fontosnak tartom a lehető
legolcsóbban működtetni az iskolát, megteremteni, részben önerőből, részben pályázatok
útján a fejlesztést, és a szülők bevonását az egyszerűbb munkák elvégzésénél.
5.4 Kapcsolatok
Kapcsolataink ápolásában az egymás iránti tisztelet, a törvényes működés és a szakmai
értékek jelentik a biztonságot.
2013 januárja óta a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola a XVIII.
kerületben a Tankerülethez, mint fenntartóhoz került. A Tankerület Igazgatójával és
munkatársaival jó munkakapcsolat alakult ki.
A jövőben a kialakult keretek mentén kívánjuk a munkakapcsolatot tovább ápolni.
A működtető a XVIII. kerület Önkormányzata maradt. Az Önkormányzat a lehetőségein belül
tudja az intézmények működését biztosítani. Innovatív pályázatok kiírásával esélyt kíván
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teremteni a helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott tevékenységek megvalósítására. (A
pályázati lehetőségeket mindenképpen szeretnénk kihasználni.) Sikeres pályázatok írásával
mindenképpen igyekszünk terveinket megvalósítani.
A GESZ irányítása alá kerültek a takarító nénik (technikai dolgozók). A munkafolyamatok
megvalósítását az intézményvezető irányítja és ellenőrzi. A munkáltatói jogokat a GESZ
igazgatója gyakorolja.
Hasonló módon alakult a férfi technikai alkalmazottak helyzete is, akik a Városgazda18-hoz
kerültek. A Városgazda dolgozói látják el intézményünkben a kisebb javítási és karbantartási
feladatokat.
Jó munkakapcsolat jellemzi a két intézményt.
Az EUREST szolgáltatja tanulóinknak és pedagógusainknak a napi háromszori étkezést. A
konyhás nénik is a szolgáltató alkalmazásában állnak. A területi képviselőjük segítőkész, a
megállapodásokat mindig pontosan betartja.
A kerület intézményeivel (Kormányhivatal, Nevelési Tanácsadó, Rózsa Művelődési Ház,
Havanna Közösségi Ház, Könyvtárak, Egészségügyi Intézmények, Gyermekjóléti Szolgálat,
Rendőrség) a megállapodások szerint végezzük a munkát. A kölcsönösség és a gyermekek
iránti elkötelezettség jellemzi tevékenységeiket, és reméljük, ez a jövőben is így alakul.
Szakmai és kulturális kapcsolat jött létre a kerületi Brassó Utcai Általános Iskolával és a
Karinthy Frigyes Gimnáziummal. Továbbra is kiemelten kezeljük a sporttevékenységeket, a
kulturális rendezvényeket és a német nyelv tanítását átfogó kérdéskört.
A Szülői Szervezet tagjaival, valamint az Intézményi Tanács megválasztott tagjaival a
munkatervek szerinti időpontokban, rendszeres munkakapcsolatban állunk. A jó kapcsolat
bizalomra épül, objektív tájékoztatásra és konszenzusos megállapodásra. Az elkövetkező
években további előadásokat szeretnénk szervezni, melyeken a szülők és a pedagógusok
együtt vennének részt. A szülők támogatását, iskolánk iránti elkötelezettségüket tapasztaltuk,
ezt a jövőben is így szeretnénk folytatni.
Támogatásukat, a közös célok megvalósítását velük együtt kívánjuk elvégezni.
Együttműködésüket kérjük továbbra is a közös programjainkon. A jövőben továbbra is
e-mailen kívánjuk az intézményt és családot érintő információkat megadni. Véleményükre,
értékeléseikre a továbbiakban is számítunk.
A Diákönkormányzat demokratikus módon működik és aktív részt vállal az iskolai
folyamatokban. A DÖK üléseken, az iskolagyűléseken kiválóan működik az
információáramlás, melyre a későbbiekben is számítunk. Új ötleteiket, lendületes
programjaikat, hagyományos és hagyományt teremtő akcióik elengedhetetlenek a Darusban.
5.5 További célkitűzések:
-

Az Örökös Ökoprogram és a környezetvédelmi program továbbfejlesztése; pl.: a
FEÁL iskola udvarán évelő növények és gyorsan növő fák ültetése,
Egésznapos iskolai rend, megújuló programjaink megvalósítása,
Intézményünk, mint „bázis iskola” (a német nyelv területén) működjön,
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-

-

Továbbra is készek vagyunk a budapesti matematika (Zrínyi matematika, budapesti
matematika döntőjét), valamint a német országos versenyt megrendezni,
A JAM program további működtetése, továbbfejlesztése a célunk, nemzetközi
kapcsolatok kialakításával,
A „Határtalanul” program folytatása, a nyári táborok, az osztálykirándulások, Erzsébet
tábor, Németországi és Ausztriai nyelvi táborok megvalósítására Pedagógiai
Programunk is lehetőséget biztosít,
Hagyományaink tisztelete, ápolása minden „Darusos” feladata.
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6. Végszó
A pályázati programomban az értékőrző fejlesztés és mellérendelt együttdöntés főszabályát
kívántam bemutatni.
Véleményem szerint hatékony, racionális és célszerű működésről az iskola életében és a
közösségi lét minden további szegmensében is csak megfontolt, átgondolt, megvitatott és a
lehető legszélesebb körben támogatott lépéseket feltételezve beszélhetünk.
Bízom benne, hogy dolgozatom iránya, valamint jövőképe minden érintettben a reális
megvalósíthatóság képét alakította ki, ami egyben valamennyi, a gyakorlatban felmerülő és
méltányolható igénnyel árnyalható.
A program szerint a célok megvalósítását kizárólag nyugodt légkörben, megbecsült és
ugyanígy is érző pedagógusokkal tartom reálisan teljesíthetőnek.
A megvalósulás folyamatában pedig szeretném, ha minden munkatárs arányosnak érezné a rá
háruló feladatokat, melyek egytől-egyig az iskola jelenlegi profiljának és hagyományainak
erősítését eredményezik.
Budapest, 2015. március 18.
Bakos Péterné
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Mellékletek
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