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1. Bevezetés
Az igazgatói pályázatom benyújtásának indokait a következőkben foglalom össze:
2004-ben, az iskola megalakulásakor, csatlakoztam az intézményhez, melynek
igazgatóhelyettesi feladatait 2006-tól láttam el. 2009 augusztusában – a nyugdíjba vonuló
igazgató megüresedő álláshelyére – az akkori fenntartó OMSZI Nonprofit Kft. nem írt ki
igazgatói pályázatot, hanem megbízott a 2009/2010-es tanévre intézményvezetőnek. A
megbízással lehetőséget kaptam egy útkereső, ingadozó tanulólétszámmal működő iskola
fejlődési pályára állítására.
Igazgatói tevékenységem első évében kollégáimmal átdolgoztam, és a törvényi előírásoknak
megfelelően aktualizáltam az iskola pedagógiai programját, szervezeti és működési
szabályzatát és házirendjét, valamint elkészítettem a hiányzó minőségirányítási programját.
Megkezdtem a stabil működés alapjainak megteremtését, az iskola népszerűsítését, arculatának
kialakítását.
Első éves vezetői munkám elismeréseképpen, a nevelőtestület 100%-os támogatását élvezve,
2010 augusztusában öt évre szóló megbízást kaptam az intézmény további vezetésére. Szívesen
vállaltam a feladatot, mert az iskola szeretetén túl inspirált, hogy az elkezdett munkát
folytassam.
2015-ben a vezetői programom ismét elnyerte a fenntartó és a testület 100%-os támogatását,
ezért újabb 5 évre megbízott az intézmény vezetésével. A 2016-os fenntartóváltás
következtében korábbi, 2020 augusztusáig szóló megbízásom, 2017 augusztusig tartóra
rövidült.
A 2016-os év mérföldkővé vált az iskola életében, mivel a korábbi évek eredményeit elismerve,
azokra alapozva, az iskola elindíthatta a 4 évfolyamos gimnáziumi képzést. Ehhez a tárgyi
feltételeket az iskola új épületbe történt költöztetése biztosította, ami szintén 2016 nyarán
valósult meg.
Jó érzéssel tölt el, hogy a gimnázium beindítása/új épületbe költözés/fenntartóváltás hármas
kihívásának vezetőként sikeresen meg tudtam felelni, azaz a 2016/17-es tanévet az intézmény
zökkenőmentesen kezdte meg. Az iskola beilleszkedett az új fenntartói struktúrába; a
gimnáziumi képzés felmenő rendszerben a 9. évfolyamon 25 fővel elindult, valamint az iskola
átköltöztetése - a rendelkezésre álló rövid idő ellenére - sikeresen lezajlott.
2014-ben a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében tett munkásságáért vezetésem alatt - az iskola elnyerte a „Kínai-Magyar Barátságért Kitüntető Díj”-at.
A kínai nyelvi tehetséggondozásában való tevékenységemért 2017 márciusában a Kínai
Népköztársaság Magyarországi Nagykövetségének Oktatási Részlege „Kiváló Iskolaigazgató”
díjban részesített.
A gimnáziumi évfolyamokkal történt bővítés, valamint az új épület lehetőségeinek minél jobb
kihasználása sok feladatot és lehetőséget jelent, amely egy újabb igazgatói ciklusra biztosít
izgalmas feladatokat és kihívásokat, melynek szeretnék intézményvezetőként részese és
alakítója lenni. Ezért nyújtom be pályázatom a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Gimnázium vezetésére kiírt intézményvezetői pályázatra.
4

2. Visszatekintés az elmúlt időszakra
A korábbi vezetői programjaimban kitűzött célokat és megvalósulásukat az alábbiakban
foglalom össze:
Vezetői programjaimban
megfogalmazott szakmai célok

Megvalósításuk

Az iskola tanulólétszámának stabil
A tanulólétszám 2009 óta 200 fővel emelkedett, ami 8 év alatt
növekedése, a tanulócsoportokon
100%-os emelkedést jelent. A tanulócsoportok átlaglétszáma
belüli tanulólétszámok ideális szinten
idealizálódott: 25 fő.
tartása.
A szülői munkaközösség
megszervezése

Az iskolában 2010-ben kezdte meg működését a Szülői
Munkaközösség, amely 2014-ben létrehozta az Intézményi
Tanácsot.

A kínai nyelvoktatásban a
nívócsoportos bontás megszervezése

2010 óta a kínai nyelv oktatását minden évfolyamon nívócsoportos
bontásban szervezzük meg.

Művészetoktatás megszervezése

A kerületi zeneiskolával szerződve feladat-ellátási helyet
biztosítunk a szolfézs, balett, zongora, hegedű, cselló, furulya és
klarinét oktatáshoz.
2010-ben szülői közreműködéssel létrehoztuk az iskola Lótusz
Alapítványát, amelynek legfőbb célja az iskolai versenyek
megrendezésének és a tehetséges diákoknak a támogatása.

Alapítványok létrehozása

A Kínai-Magyar Iskoláért, valamint a Kínai-Magyar Kulturális és
Oktatási Együttműködésért Alapítvány 2016 decemberében kezdte
meg működését, célja, hogy az iskola tanulói mind szélesebb körben
megismerkedhessenek a kínai kultúrával.

Középfokú oktatás programjának
kidolgozása, akkreditációja,
bevezetése

2015-ben az iskolavezetés, a nevelőtestület együttműködésével,
belevágott az iskola oktatási szerkezetének átalakításába,
kidolgozta a gimnáziumi bővítés programját, oktatási koncepcióját,
tantárgyait, helyi tanterveit.

Új szakkörök bevezetése

2010 óta az iskolában a következő szakkörök kezdték meg
működésüket: sakk, angol nyelv, matekguru, kínai művészet,
kézműves.
A kínai nemzeti ünnepen Kína napot/projektnapot tartunk.
Október 23-án 1956 méter futást rendezünk.

Hagyományok, programok,
szokásrend kialakítása

Tökfaragó versenyt rendezünk Halloweenkor.
Karácsonykor adományokat
MikulásGyárba.

gyűjtünk,

amit

elviszünk

Holdújévkor iskolai ünnepséget rendezünk.
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Kopjafát állítottunk az iskola udvarán, hogy a magyar nemzet
hőseire méltón emlékezhessünk.
Sítábort szervezünk.
Projektnapot szervezünk a Föld és a víz világnapján.
Kínába kung-fu tábort szervezünk.
Fordított napot, Ki mit tud?-ot tartunk a DÖK rendezésében.
2010-2013-ig Világsuli (British Council) projektben való részvétel
2010-től YCT kínai gyermek nyelvvizsga vizsgaközpont
2011-től Konfuciusz tanterem működtetése
2012 Az Ökoiskolai cím másodszori elnyerése
Pályázatokon, projektekben való
sikeres részvétel

2012-től az Együtthaladó programban való részvétel
2012 Képes Gyermekjogok Projekt
2014 Kiválóság az angol nyelv oktatásában projekt
2015 Kínai cserediák-program
2016 Kung-fu tábor indítása
2016 Kínai Nagyköveti ösztöndíjprogram indulása

Interaktív táblák, projektor, videók,
szemléltető eszközök beszerzése

2013-ban az iskola 12 osztályterme és 1 szaktanterme interaktív
táblával gazdagodott. 2016-ban 2 újabb szaktantermét sikerült
interaktív táblával ellátni.
2010-ben az iskolai ebédlő korszerűsítése megtörtént, kialakításra
került az önkiszolgáló tálcás rendszer.
A pedagóguslétszám növekedése miatt a tanári szoba bővítésre és
felújításra került.

Beruházások, felújítások,
korszerűsítések

Az iskola belső falait kínai falfestéssel láttuk el. Kialakítottunk egy
vendégek fogadására is alkalmas tárgyalószobát.
Az iskola kertjében álló fákat, bokrokat rendbetettük, lebontattuk az
iskolaudvaron álló használaton kívüli trafóházat.
A tantermekben kiépítettük a hangosító rendszert és autentikus
csengető rendszert.
Az iskolaudvaron játszóteret alakítottunk ki (8 játék); a játékok egy
részét szülői adományokból szereztük be.
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3. Helyzetelemzés
3.1 Az intézmény bemutatása
A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát 2004-ben - a két ország érdekeit
szem előtt tartva, a kínai féllel együttműködve - az Oktatási Minisztérium alapította.
A magyar-kínai iskola létrehozásának fő célja az volt, hogy a tankötelezettséget teljesítő oktatás
keretében teremtsen lehetőséget mindkét nyelv alapos elsajátítására. Erre a helyzetre az
optimális megoldást egy olyan multikulturális nevelési elvek szerint működő iskola jelenthette,
amely a magyar, kínai és más nemzetiségű tanulókat sajátos igényeiknek megfelelően tanítja
együtt.
Pedagógiai szempontból az iskola létesítésének egyik fontos célja volt a kultúrák közötti
párbeszéd előmozdítása, illetve a kulturális másság megértésére és elfogadására való nevelés.
Az iskola 1-8. évfolyamos általános iskolaként kezdte meg működését.
Az intézmény fenntartója 2004-2016 augusztusáig az OMSZI Nonprofit Kft. volt, 2016
augusztusában az iskola a KLIK fenntartásába került, a jelenlegi fenntartó neve: Észak-Pesti
Tankerületi Központ.
3.2 Az iskola pedagógusai
Az iskolában magyar és kínai anyanyelvű pedagógusok egyaránt tanítanak. A kínai
anyanyelvű pedagógusok egy része a Kínai Népköztársaság támogatásával érkezik, a többi
tanár a Magyarországon élő, pedagógus végzettségű kínaiak közül kerülnek ki.
A 15 kínai tanár közül 4 tanár Magyarországon élő kínai - tanári szakképesítéssel rendelkező pedagógus, ők az iskola alkalmazottai. 8 tanárt a Kínai Nyelvoktatási Tanács (HANBAN)
delegált az intézménybe, 3 tanár szintén Kínából érkezett az ELTE Konfuciusz Intézetén
keresztül.
Az intézményben tanító pedagógusok folyamatos külső és belső továbbképzésen vesznek részt,
amelyeken a migrációs pedagógiára, a kétnyelvű oktatásra, és az ezekből adódó különleges
nevelési-oktatási feladatokra készülhetnek fel. A magyar mint idegen nyelvet erre szakosodott
tanárok tanítják.
3.3 Az iskola tanulói
Az intézmény 2004-es indulásakor nagyobb részt Magyarországon élő kínai anyanyelvű
diákok iratkoztak be, a magyar diákok jellemzően vegyes állampolgárságú családból
származtak. Az évek során az iskolai oktatást igénybe vevő tanulók nemzetiségi aránya
jelentősen eltolódott a magyar anyanyelvű tanulók irányába.
Az iskola a magyar és nem magyar állampolgárságú gyerekeket egyaránt fogadja. A magyar és
kínai tanulók mellett mongol, arab, ukrán, román, orosz, vietnámi, amerikai, kazah és japán
diákok is tanultak/tanulnak az intézményben.
Az intézményben jelenleg 400 diák tanul 1-9. évfolyamon, 16 osztályban. 8 napközis és 2
tanulószobás csoport biztosítja a tanórán kívüli tanulás, felkészülés lehetőségét.
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Az osztálylétszámok az alsó tagozaton átlagosan 26,5 fő/tanulócsoport, felső tagozaton 23,3
fő/tanulócsoport, gimnáziumban 25 fő/tanulócsoport. Az iskolai átlag: 25 fő/tanulócsoport.

Tanulói összetétel alakulása
450
400
350
300
250

egyéb

200
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150

magyar

100

kínai

50
0

Jelenleg az összlétszám 69%-a magyar anyanyelvű1, az alsó tagozaton ez az arány magasabb:78
%, a felső tagozaton 61 %, a gimnáziumban 52%.
Az iskola tanulóinak 34 %-a (136 tanuló) XV. kerületi, 52 % (210 diák) Budapest más
kerületeiből (XIV., XVI., IV., stb.) 14 % (54 fő) az agglomerációból (Dunakeszi, Fót, Csömör
stb.) érkezik az iskolába.
A migráció miatt a nem magyar gyermekek sok esetben tanév közben kerülnek az iskolába,
illetve térnek vissza Kínába, így a tanulólétszám mozgása sokkal jelentősebb, mint a főként
magyar anyanyelvű tanulókat tanító általános iskolákban és gimnáziumokban.
A legtöbb hazai iskola nincs felkészülve az idegen anyanyelvű tanulók fogadásából adódó
különleges helyzetek kezelésére. Ezen intézményekben a magyar nyelv elsajátítása leginkább
spontán tanulási folyamatként megy végbe. Intézményünkben ezért a nem magyar anyanyelvű
tanulók a magyar nyelv és irodalom tantárgy helyett - a nyelvi felzárkózásig - magyar mint
idegen nyelv tantárgyat tanulnak, hogy mielőbb elérjék azt a nyelvi szintet, amellyel
zökkenőmentessé válik részvételük a kéttannyelvű oktatásban, és akadály nélkül tanulhatnak
magyarul és kínaiul egyaránt.
3.4 A befogadó csoport működése
A befogadó csoportba az iskola 4-9. évfolyamára érkező, magyarul egyáltalán nem beszélő
tanulók kerülnek. A tanulók heti 12 órában magyar mint idegen nyelvet tanulnak, amit heti 2

1

magyar és vegyes házasságban született
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óra írás-olvasás/szókincsbővítés egészít ki. A tanulók ezeken kívül részt vesznek saját
osztályuk óráin is. A tanév folyamán érkező tanulók folyamatos tanórai differenciálás mellett
kapcsolódnak be a csoportban folyó munkába.
3.5 Magyar mint idegen nyelv oktatása
A magyar mint idegen nyelv tantárgy tanításának célja, hogy a nem magyar anyanyelvű
diákok mihamarabb elérjék azt a nyelvi szintet, amellyel zökkenőmentessé válik a részvételük
a kéttannyelvű oktatásban, és akadály nélkül tanulhatnak magyarul és kínaiul egyaránt.
Az iskola helyi tanterve több szinten is tartalmazza a tananyagot (kezdő - A1- A2, haladó B1B2), melyet mindig az aktuális csoport nyelvi szintjéhez kell igazítani.
A magyar mint idegen nyelv oktatásának nagy szerepe van abban, miként képes a tanuló a többi,
magyarul tanult tananyagot elsajátítani, ezért valamennyi tantárgy tanárával szorosan együtt
kell működni azok legfontosabb szakkifejezéseinek elsajátíttatása érdekében - a tanulók
megfelelő előmenetele csak így biztosítható.
A nyelvi anyag közvetítésén kívül hozzá kell járulnia a magyar hagyományok, szokások,
iskolai, tanári szokásformák mielőbbi megtanításához is.
Az iskola sikeres működése szempontjából a legtöbb problémánk azon gyerekek integrálásából
adódik, akik „idősebb” korban érkeznek Kínából, mert ők nehezebben birkóznak meg a magyar
nyelvvel. Nem tudnak bekapcsolódni a számukra nagyon magas szintet jelentő szakórák
menetébe, ezért hiába vannak magyar nyelvi közegben, nincs alkalmuk a nyelv aktív
gyakorlására.
További problémát jelent, hogy a Kínából érkezett diákok nem tudnak a mi fogalmaink szerint
írni-olvasni. Természetesen hazájukban járnak iskolába, de nem tanulják meg a latin betűs írást,
hiszen ők a saját nyelvük írásjegyeit használják.
Ezek a nehézségek az intézményben fokozottan jelentkeznek a nem magyar anyanyelvű tanulók
nagy száma miatt, ezért a magyar mint idegen nyelv tantárgyat addig tanulják a diákok, amíg
nyelvi szintjük el nem éri azt a szintet, hogy a magyar nyelv és irodalom órákon magyar
anyanyelvű társaikhoz hasonlóan tudjanak teljesíteni. Ez a jövőben az érettségi vizsga letételét
is jelentheti, azaz magyar nyelv és irodalom helyett magyar mint idegen nyelvet is választhat a
nem magyar anyanyelvű tanuló.
3.6 Tárgyi feltételek
A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2004-2016-ig az 1970-es évek végén
épült, elavult műszaki állapotú épületben működött, megosztva életterét egy másik
intézménnyel, az Al Wahda Arab Iskolával. 2016 nyarán az intézmény egy frissen felújított
épületbe költözött, ami jelentős előrelépést hozott a korábbi körülményekhez képest:
1. Az épületben jelenleg 20 tanterem, 6 szaktanterem (2 természettudományos, ének, rajz,
technika, informatika), és 1 nagy, valamint 4 kis nyelvi terem található.
2. A tanulókat az életkori sajátosságok szerint helyezhettük el az épületszárnyakban (alsó
tagozat/felső tagozat/gimnázium).
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3. A mindennapos testnevelés tanóráinak megtartására a két részre osztható tornaterem és
a két tornaszoba kiváló lehetőséget nyújt, így minden testnevelés óra szaktanteremben
tartható.
4. Az épület szárnyait összekötő, központi helyen lévő, hatalmas aula megfelelő a
rendezvények megtartására; a színpad az iskolai ünnepségek, versenyek megrendezését
nagyban segíti.
5. Az étkező mérete megfelelő, a szűkre szabott étkezési idő ellenére, a kulturált
étkeztetés lebonyolítására, nem kell a tanulóknak várniuk a szabad helyre.
6. Az új tanári szoba kialakítása már megfelel a nevelőtestület létszámának, még a várható
bővülés esetén is, valamint az irodai szárnyban helyett kapott egy korábban nélkülözött
teakonyha is.
7. Iskolai büfé kezdte meg működését az új épületben, amely régi szülői és tanulói igényt
elégít ki.
Az iskolánkhoz tartozik egy nagy méretű iskolaudvar, amely magába foglal két sportpályát,
valamint napközis játszóudvarrá alakítható területet. Tartozik még egy belső udvar is az
épülethez, amely kínai kertté, vagy gyakorlókertté alakítható. Jelenleg az iskolaudvar és a
sportpálya még nem használható, felújítást, füvesítést igényel; valamint a korábbi udvarról
szeretnénk áttelepíteni az adományokból és alapítványi támogatásból beszerzett játékokat.
Az intézmény eszköz ellátottsága a törvényi előírásoknak megfelel, melyet lehetőségeinkhez
képest, fenntartói, vagy alapítványi forrásokból bővítünk majd.
Jelentős előrelépést hoz még az idei tanévben, hogy külső támogató (Bank of China)
segítségével megvalósulhat a nyelvoktatás feltételeit javító beruházás, nyelvi labor létesül az
iskolában.
Folyamatosan fejlesztett kétnyelvű iskolai könyvtárunk is nagyobb terembe költözhetett, a
helyiség alkalmas tanóra megtartására is. A könyvtárban már minden kötelező olvasmány
megtalálható.
Az idei tanévben megalakult a filmklub, amely a gimnáziumi szárny első emeletén kapott
helyet.
Az iskola új épületének belakása még folyamatban van, mind a pedagógusok, mind a
gyermekek nagyon vigyáznak az épületre, a tantermekre. Ennek a felújított épületnek az
állagóvása, értékeinek védelme, a felszerelés gondos kezelése felelősségteljes munka a
vezetőség és a nevelőtestület számára egyaránt.
3.7 Személyi feltételek
Az iskola vezetése egy igazgatóra és két helyettesre épül. Munkájukat három munkaközösség
vezetői segítik. A diákéletet a Diákönkormányzat fogja össze.
A pedagógusok és technikai dolgozók képviseletét a Közalkalmazotti Tanács, a szülők
képviseletét a Szülői Munkaközösség látja el.
A nevelőtestület nevelő-oktató munkáját éves munkaterv alapján végzi.
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A nevelőtestület 42 fős, 27 magyar és 15 kínai tanár alkotja, ebből 11 fő tanító, 31 fő szaktanár.
Egy könyvtáros-tanító lát el munkaideje egy részében könyvtárosi feladatokat. Iskolánkban a
szakos ellátottság évek óta szinte teljes. A tantestület 40%-a közel 10 éve az iskola dolgozója.
Egy ilyen összeszokott tantestületi csapat könnyebben tud a kor kihívásaira válaszolni. Nagyon
jó a tantestület belső klímája, amit együttes továbbképzésekkel, közös programokkal
folyamatosan fejlesztünk.
A pedagógus összetétel az elmúlt öt évben csak minimálisan változott. Új kolléga felvételére
csak bővülés, illetve a delegált kínai tanárok cseréje miatt került sor, valamint kisgyermekkel
otthonmaradó helyettesítése miatt.
Az ábrán jól látható, hogy a pedagógusok átlagéletkora viszonylag alacsony, többségük (81%)
életkora 25 és 44 év közé esik. Ez jó lehetőséget hordoz a tartósan stabil állomány kialakítására.

Pedagógusok életkori megoszlása
10
9
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4
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1
0
25 év alatti 25-29 éves 30-34 éves 35-39 éves 40-44 éves 45-49 éves 50-54 éves 55-59 éves 60 év feletti

létszám

A fiatal tantestület ugyan kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezik, viszont innovatív,
motivált a tanulásra; (jelenleg 3 fő vesz részt szakvizsgás képzésen, 2 fő a következő tanévben
tervezi szakvizsgás, valamint fejlesztő pedagógusi képzésben való részvételét).
A nevelő-oktató munkát egy fő iskolatitkár és egy félállású pedagógus asszisztens segíti.
Szeretnénk még legalább egy, részmunkaidőben dolgozó, rendszergazdát, valamint
pszichológust és logopédust alkalmazni.
3.8 Intézményi kapcsolatok
Kölcsönös jó kapcsolat ápolására törekszünk az iskola fenntartójával, az Észak-Pesti
Tankerületi Központtal, valamint az iskola épületének tulajdonosával, a Budapest Főváros XV.
kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzattal.
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Bár nem vagyunk beiskolázási körzettel rendelkező iskola, szeretnénk, ha intézményünk a XV.
kerület olyan iskolája lenne, ahova szívesen jár gyermek, tanár, szülő s minél több gyermekünk
hozna dicsőséget a kerület számára is.
Jó szakmai kapcsolatot tartunk fenn az Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központtal,
rendszeresen nyújtanak szakmai segítséget az osztályfőnöki feledatok hatékony ellátása
érdekében.
Az iskola jó kapcsolatot ápol a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, az
iskolában folyó művészeti oktatás érdekében.
Az iskola biztos jövője szempontjából nagyon fontos a jó kapcsolat a kerületben működő
óvodákkal, ezért rendszeresen tartunk tájékoztatót az iskolaválasztás megkönnyítése
érdekében. Támogatjuk és fontosnak tartjuk az iskolában 2013-ban bevezetett hitoktatás szabad
választáson alapuló igénybevételét. Iskolánkban katolikus, református és a pünkösdi egyház
hittan oktatására mutatkozik igény. A hitoktatókkal folyamatosan kapcsolatban vagyunk és
segítjük nevelő munkájukat.
Nagyon fontosnak tartom, hogy mind a kerület vezetői, mind társintézményeink vezetői évente
legalább egyszer látogassanak el iskolánkba, ezáltal alakuljon ki a valós kép intézményünkről.
Az iskola szakmai és kulturális kapcsolatot tart fenn az ELTE Konfuciusz Intézetével, mivel
közös ügyünk a kínai nyelv színvonalas tanítása.
Az iskola állandó kapcsolatot tart fenn a Kínai Népköztársaság Nagykövetségével,
rendszeresen beszámolunk az iskola eredményeiről, az iskolában zajló rendezvényekről,
valamint egyeztetünk a terveinkről.
A Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesülettel együttműködünk a kínai kultúra iskolai
ápolásában, pályázatok lebonyolításában.
3.9 Alapítványok
Az iskola szülői közössége által alapított LÓTUSZ Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskoláért
Alapítvány 2009-ben kezdte meg működését. Intézményvezetőként a kezdetektől a kuratórium
elnöke vagyok. Az alapítókkal és a tagokkal mindvégig azon munkálkodtunk és munkálkodunk,
hogy minél több forrást gyűjtsünk az iskolai programok, versenyek megrendezésére, a nevelőoktató munka hatékonyabbá tételére.
A legfontosabb eredményeink:
 udvari játékok beszerzése
 Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatverseny országos döntőjébe bejutott
csapatok támogatása
 az iskola művészeti csoportjának támogatása: fellépések, táncruhák, kellékek
beszerzése
 interaktív tábla beszerzése
 természettudományos szaktanterem taneszközökkel való ellátása
 vegyi labor beszerzése a kémia szaktanterembe
 autentikus iskolai csengetőrendszer beszerzése
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 iskolai projektek lebonyolításának támogatása
A Kínai-Magyar Iskoláért valamint a Kínai-Magyar Kulturális és Oktatási Együttműködésért
Alapítvány 2016 decemberében kezdte meg működését az iskola támogatójaként. Ennek az
alapítványnak a kuratóriumi elnöki felkérését is elvállaltam. A célok hasonlóak a Lótusz
Alapítvány céljaival, prioritásként azonban a kínai kultúra terjesztése, a diákok kínai
nyelvterületre történő utaztatása, valamint a kínai nyelv oktatásának támogatása szerepel.
Már az első néhány hónap működése eredményt hozott: sikerült támogatót szerezni az új
hangosító berendezés beszerzéséhez, közel egymillió forinttal támogatta a projektet az új
alapítvány.

4. Pedagógiai munka
4.1 Az intézmény nevelési céljai
Iskolánk szellemiségét talán Arisztotelész szavai fejezik ki leginkább:
„A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék.”
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy diákjaink szeretetteljes környezetben, stabil erkölcsi
értékrend mellett, az önfegyelem és egymásra odafigyelés erényét gyakorolva éljék meg
gyermekéveiket. Szeretnénk megtanítani őket a különbözőségek elfogadására, az empátiára,
türelemre, a sikerek, kudarcok elviselésére.
Célunk, hogy képességeiket életkoruknak megfelelően kibontakoztassuk, fejlesszük
kommunikációs kultúrájukat, a világban való tájékozódási képességüket, nyitottak legyenek a
művészeti nevelésre, az erkölcsi, esztétikai értékek felismerésére.
Fontos, hogy szeressék az iskolát, jól érezzék az intézményben magukat, mert a jó eredmények
elérésének ez elengedhetetlen feltétele.
Iskolánk feladata, hogy értékeit kiteljesítő, sokoldalúan művelt gyermeket neveljen, hogy
érzelmileg, értelmileg teljes életet élhessenek. Célunk, hogy minden tanuló egyéni adottságát,
képességét megfelelő szintre hozzuk, ugyanakkor az iskola megismertesse minden diákjával a
közös erőfeszítés örömét. Gyermekeinket szeretnénk „védett” környezetben nevelni, ennek
érdekében gyermeki jogaikat tiszteletben tartjuk.
Vállaljuk, hogy megtanítjuk őket az egészséges életvitel igényére, a természet szeretetére,
valamint a környezettudatos magatartás elsajátítására neveljük diákjainkat.
4.2 Az intézményben folyó oktatómunka céljai
Az alsó tagozatos oktatás lényege az alapozás, az alapkészségek kialakítása, hogy a tanulók
megfelelő alapokkal rendelkezve kerüljenek a felső tagozatba. Ezt a célt szolgálja a szótagoló,
hangoztató-elemző olvasástanítás. Már első osztálytól nagy hangsúlyt fektetünk az első idegen
nyelv, a kínai nyelv oktatására.
A felső tagozaton építünk az alsó tagozat gondos alapozó munkájára. Fontos feladat, hogy a
felsős tanárok már negyedikes korukban ismerkedjenek meg a gyerekekkel a zökkenőmentes
átadás érdekében, ezért nélkülözhetetlen a tanítók és tanárok szoros együttműködése.
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A középiskolában az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás folyik. A gimnázium
alapfeladata, hogy felkészítse tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába állásra, illetve a
felsőfokú tanulmányok megkezdésére. A nevelés arra irányul, hogy a tanulók elsajátítsák a
felelős társadalmi magatartást, kialakuljon az élethosszig tartó tanulás igénye.
Kiemelt feladatnak tartjuk minden szinten a magyar nyelv ápolását, a helyesírási készség
fejlesztését, a szép magyar beszéd használatát. A tanulókat szeretnénk fogékonnyá tenni az
önművelésre, ezt elősegítheti az osztályfőnök és a szaktanár színházi, múzeumi programok
szervezésével, kiállítások látogatásával, tartalmas szabadidős programokon való részvétellel.
Az informatikai képzés, a számítógéppark fejlesztése iskolánk számára elengedhetetlen, hiszen
a számítógép használata már össztársadalmi igény. Az informatika oktatása során szeretnénk
elérni, hogy a számítógép a tanulók hasznos munkaeszközévé váljon, élni tudjanak a
számítógép adta lehetőségekkel, de ne váljanak rabjává.
Nagy gondot fordítunk tanulóink egészséges életmódra nevelésére. Iskolánk büféjében
egészséges ételeket árusítanak, szénsavas üdítőital, cukorka, valamint a chipsadó alá tartozó
termékek nem kaphatók. A pedagógusok személyes példamutatása is ezt erősíti, a
nevelőtestület egyetlen pedagógusa sem dohányzik.
A környezeti nevelés területén is jelentős eredményeket értünk el, már két ciklusban birtokoltuk
az Ökoiskolai címet. Most pályázunk a harmadik ciklusra, az Örökös Ökoiskolai cím
elnyerésére. Ennek fenntartása érdekében bevezetett szokásaink:
 az intézmény teljes területén szelektíven gyűjtjük a hulladékot;
 a Szülői Munkaközösség évente két alkalommal iskolai papírgyűjtő versenyt hirdet,
melynek bevételét az iskola szépítésére fordítják;
 évente két alkalommal a szülők, tanulók, pedagógusok az iskolaudvar karbantartása
érdekében egy-egy szombati napon kertészkedik, fát ültet;
Jelenleg az informatikai szaktermünkben 30 db LCD monitorral felszerelt munkaállomás van,
15 db-on kínai nyelvű, 15 db-on magyar nyelvű Windows fut; minden gép internet hozzáférési
lehetőséggel rendelkezik.
Az elmúlt 5 év legkiemelkedőbb taneszköz fejlesztése volt a 15 db interaktív tábla beszerzése
támogatóink segítségével - közülük 1 db-ot a szülői munkaközösség adományozott az
iskolának, 14 db érintőképernyős készülékhez pedig kínai adomány útján jutottunk. Ezekkel
már a legkorszerűbb tanítási módszerek is elérhetővé váltak.
4.3 Tanulmányi eredmények
A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanulmányi eredménye
az elmúlt években folyamatosan javult; az össziskolai tantárgyi átlag tartósan a 4,0 és a 4,5
között van, ezzel együtt emelkedett a tanulók magatartásának és szorgalmának átlageredménye
is. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy az iskolában folyó nevelő-oktató munka magas
szinten stabil. Az évek során - a tanulólétszám emelkedésén túlmutatóan - folyamatosan
emelkedett a kitűnő tanulók száma, ugyanakkor a javítóvizsgára és évismétlésre utasított
tanulók létszáma folyamatos csökkenést mutat.
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Talán ez a két tendencia bizonyítja leginkább a pedagógusok folyamatos, színvonalas nevelőoktató munkájának eredményét.

Tanév végi eredmények
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A tanulmányi eredmények javulását a következő intézkedések bevezetésével céloztuk mega
2011/12-es tanévtől:
 bevezettük a „legtöbb ötöst gyűjtött” tanuló havonkénti értékelését
 meghirdettük a tanév végén elnyerhető színes, iskolai logós pólóért folyó versenyt
 tanév végén, az alsó és felső tagozaton, 1-1 tanuló elnyerheti az iskola kitüntető díját
 bevezettük a hónap tanulója elismerő oklevelet, ami a tanulmányi eredményeken túl a
közösségért végzett munkáért is elnyerhető
 az iskola falára festett „Csodafa” virágaira felkerül azoknak a tanulóknak a neve, akik
több éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményükkel, országos versenyen elért előkelő
helyezésükkel példát mutatnak az iskola tanulói számára
Ezek az intézkedések meghozták az eredményt, a tanulók közül egyre többen tűzik ki célul az
első évfolyamba lépve, hogy mindent megtesznek azért, hogy nevük felkerüljön a Csodafa egy
virágjára.
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Az elmúlt 5 tanév tanulmányi átlagát, a magatartás és szorgalom jegyek átlagát a következő
táblázat szemlélteti:
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4.4 Középfokú beiskolázás
A középfokú beiskolázás sajátos képet mutat, jelentősen összefügg a nem magyar anyanyelvű
8. évfolyamos diákok iskolaválasztása a magyar nyelv elsajátításának szintjével, valamint
azzal, hány éve érkeztek Magyarországra. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nem magyar
anyanyelvű tanulók akkor tudnak gimnáziumba felvételt nyerni, ha a magyar nyelvet már olyan
szinten ismerik, hogy képesek megírni a központi felvételit.
Az elmúlt évek beiskolázási mutatói:
Tanév
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4.5 Országos kompetenciamérés
Folyamatosan figyelemmel kísérjük iskolánk hatodik és nyolcadikos tanulóinak az országos
méréseken elért eredményeit. Az országos átlag körül mozog az iskola tanulóinak
teljesítménye, ami nem kiemelkedő, de ezt az eredményt úgy érték el a diákok, hogy a tanulói
összetétel jelentősen eltér az országos átlagtól, melyet a következő táblázatban foglaltam össze:

nem magyar anyanyelvű
tanulók aránya/tanév

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

6. évfolyam

78 %

78 %

46 %

32 %

39 %

8. évfolyam

89 %

71 %

78 %

78 %

46 %

Természetesen folyamatosan törekszünk az országos szint feletti értékeket elérni, intézkedési
tervünkben pontosan meghatározzuk a pedagógusok feladatait a jobb eredmények elérése
érdekében. Minden tanulócsoportunk gyakorlásként megoldja az elmúlt évek feladatait. A
matematika, magyar nyelv és irodalom órák keretében kompetencia alapú feladatok
megoldásával segítjük a tanulók felkészülését.
Az elmúlt 5 évben elért eredményeket a következő táblázatok tartalmazzák:

matematika
tanév/évfolyamok

2011/12.

2012/13.

2013/14.

2014/15.

2015/16.

6.

6.

6.

6.

6.

8.

8.

8.

8.

8.

országos átlag

1489 1612 1489 1620 1491 1617 1497 1618 1486 1597

magyar-kínai

1587 1524 1463 1607 1483 1851 1537 1696 1510 1627

szövegértés
tanév/évfolyamok

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

6.

6.

6.

6.

6.

8.

8.

8.

8.

8.

országos átlag

1472 1567 1497 1555 1481 1557 1488 1567 1494 1568

magyar-kínai

1404 1467 1430 1376 1487 1629 1543 1575 1493 1542

4.6 Országos célnyelvi mérés
Az országos célnyelvi mérés a 2013/14-es tanévben került bevezetésre a két tanítási nyelvű
iskolák 6. és 8. évfolyamán; a mi intézményünkben kínai nyelvből történik a mérés. A két
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tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák 6. évfolyamán a KER szerinti A2
szinten, 8. évfolyamán a KER szerinti B1 szinten kerül sor a mérésre.
A célnyelvi mérésen a tanulóknak 60 %-os teljesítményt kell elérniük a megfelelt értékeléshez.
Intézményünkben a tanulók mind a három mérési évben (összességében) bőven a 60 %-os szint
felett teljesítettek.
Az eredményeket a következő diagram szemlélteti:

Országos célnyelvi mérés eredményei
120%

100%

93%

96%

91%

99%
89%
82%

80%
60%
40%
20%
0%
2013/14

2014/15
6. évfolyam

2015/16

8. évfolyam

5. Tanórán kívüli tevékenységek
A diákok számára az iskolát vonzóvá teszi gazdag szabadidős programja, ezért nagy hangsúlyt
fektetünk olyan iskolai programok, rendezvények szervezésére, melyek közösségépítőek, és
még évek múlva is szívesen emlékeznek rá a diákok.
5.1. Hagyományőrzés, versenyek, ünnepségek
A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban minden évben a két
meghatározó nemzetiség ünnepeit, következő hagyományőrző programjait, versenyeit
megrendezzük. Ezeket kiegészítik az egy-egy osztály szervezésében megvalósuló programok.
Az iskolában évek óta működik szakköri formában egy kínai művészeti csoport. A kínai és
magyar diákok egyaránt tagjai a csoportnak: kínai énekeket, táncokat tanulnak meg, amit
bemutatnak az iskola rendezvényein, ünnepségein, sok esetben külső rendezvényen is felkérik
szereplésre őket. Legnagyobb sikert a Vízigesztenye produkciójukkal értek el 2015-ben a
stilizált folklór kategória csoportversenyein. A Magyar Látványtánc Sportszövetség
rendezésében zajló területi bajnokságán I. helyezést, a Magyar Bajnokságon szintén I.
helyezést, az Európa Bajnokságon pedig ezüst minősítést értek el.
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A magyar nyelvű dalokkal az iskolai énekkar tagjai szórakoztatják a szülőket, diákokat az
iskolai rendezvényeken.
5.2. Napközis foglalkozások, felzárkóztatás, tehetséggondozás, sportolási lehetőségek
Tanítási órák végeztével a tanulók nagy része napközis foglalkozásokon vesz részt, amely
lehetőséget nyújt a szabadban való időtöltésre, valamint a házi feladatok szervezett formában
történő elkészítéséhez.
A napközis foglalkozásokon az alsó tagozatos tanulók szinte teljes létszámban részt vesznek,
ezért 1-1 osztály alkot 1-1 napközis csoportot. A foglalkozások 16 óráig tartanak, 16 és 17 óra
között - az alacsonyabb tanulólétszámhoz igazodva - évfolyamonként összevonva szervezzük
a foglalkozásokat.
A felső tagozaton a tanulók nagy része sportol, egyéb iskolán kívüli foglalkozásokon vesz részt,
ezért a kisebb létszám miatt összevontan, az 5-6. és 7-8. évfolyam tanulói részére tartjuk
foglalkozásainkat.
tanévek

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

csoportlétszámok

6+2

7+2

7+2

8+2

8+2

tanulólétszámok

198 fő

212 fő

228 fő

254 fő

268 fő

A felső tagozaton jellemzően azok a nem magyar anyanyelvű tanulók vesznek részt a
foglalkozásokon, akiknek a szülei nem tudnak segíteni a magyar nyelvű házi feladatok
elkészítésében.
A délutáni, tanórán kívüli, sávban kapnak helyet a tanítók és szaktanárok heti egy órás
felzárkóztató foglalkozásai, valamint egy magyar anyanyelvű kínai szaktanár kínai
foglalkozása. Az előbbiek a lemaradó tanulók szaktárgyi felzárkózását segítik, az utóbbi a kínai
anyanyelvi tanárok által tartott órák tananyagának, nyelvtani szabályainak megértését segíti a
magyar anyanyelvű tanár által közvetített magyarázat. Ezek a foglalkozások az alsó tagozaton
osztályonként, a felső tagozaton évfolyamonként kerülnek megszervezésre heti 1-1 órában.
Tehetséggondozás keretében a Matekguru Kárpát-medencei matematika csapatversenyén
2009-től veszünk részt 2-8. évfolyamon csapatokkal. A 2012/13-as tanév kivételével a legjobb
10 döntős csapat közé jutott legalább egy csapat az iskolából, de volt arra is példa, hogy három
csapatunk is döntős volt. Ebben a tanévben két csapatért izgulhatunk a májusi döntőn. A területi
regionális fordulónak idén negyedik alkalommal adtunk helyet intézményünkben.
Az iskolai mindennapos testnevelés órák keretében úszásoktatásra és az idei tanévtől a kerületi
önkormányzat által üzemeltetett jégpályán korcsolyázásra is lehetőség nyílt. A sport sok
gyermeknek beépül a mindennapi tevékenységébe. Jelenleg intézményünkben a 16 óra előtti
sávban ingyenesen a BLF Kosárlabda Klub által biztosított heti 2 alkalmas kosárlabdázási
lehetőséget. A 16 óra utáni sávban költségtérítés ellenében karate, kung-fu, szivacskézilabda
edzéseken vehetnek részt diákjaink.
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A 16 óra előtti ingyenes sportolási lehetőséget szeretnénk kiszélesíteni, amelynek részletes
terveit a szakmai programom tartalmazza.
5.3 Művészeti nevelés-oktatás
A zeneelmélet tanítása, a hangszeres zeneoktatás, a balett sok diákunknak kiegészíti a
mindennapos iskolai tanulását. A kerületi Hubay Jenő Zeniskola és Alapfokú Művészeti Iskola
a mi intézményünktől földrajzilag távol esik, ezért kézenfekvő volt, hogy az intézmények
közötti együttműködés keretében, kihelyezett tagozatoknak adjunk helyet, azaz az érdeklődő
diákok helyben vehessenek részt a művészeti órákon.
Az évek során közösen kialakítottunk az iskolában balett termet, 3 kihelyezett zongorával több
csoport tanul szolfézst és hangszeres zenét. A közelben lakó, más iskolába járó diákoknak is
lehetőséget biztosítunk az iskolánk épületében szervezett művészeti oktatásnak.
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6. Szakmai-vezetési programom a 2017-2022-es időszakra
A gimnáziumi képzés beindításával nemcsak Magyarországon, de egész Európában is
egyedülálló helyzetbe került az iskola, ugyanis kizárólag intézményünk biztosítja 12 éven
keresztül a kínai nyelv tanítását állami fenntartású, tankötelezettséget teljesítő oktatás
keretében. Ez kiemelt lehetőséget, de egyben felelősséget is jelent, amiből az következik, hogy
a pályázott ciklus legfontosabb feladatának a gimnáziumi oktatás sikeres felépítését tartom,
ezért ezt helyezem intézményvezetői programom középpontjába.
A 2016/17-es tanévben indult gimnáziumi képzés tervezetét még 2015-ben elkészítettük, de
már akkor egyértelmű volt számunkra, hogy a terveink megvalósulását folyamatosan
elemeznünk kell, nagyon fontos a visszacsatolás, továbbá a szükséges korrekciók elvégzése,
valamint az esetlegesen hiányzó részletek kidolgozása.
6.1 Stratégiai célok
6.1.1 A kínai nyelv oktatása
A kínai nyelv tanítását az általános iskolában eddig két szinten végeztük, a gimnáziumban már
három szintre terveztük meg, hiszen a kezdő, más külső intézményekből érkező tanulókat is fel
kell készíteni négy év alatt a kínai nyelvi érettségire. Ezzel a nyelvtudással már képesek lesznek
olyan, Magyarországon működő, kínai cégeknél munkát vállalni, amelyhez nem kell felsőfokú
végzettség, illetve a felsőoktatásban való további kínai tanulmányokhoz kellő alapot nyújthat.
A nem kínai anyanyelvű, a kínai nyelvet nyolc éve tanuló saját általános iskolánkból
továbbtanuló diákjainknak az emelt szintű érettségi vizsga letétele az elérendő cél.
A kínai anyanyelvű diákoknak a magyar felsőoktatásba a sikeres érettségi vizsga a belépő, de
az anyaországi felsőoktatási tanulmányokba való bekapcsolódást is elősegíti a kínai nyelvből
szerzett érettségi bizonyítvány.
Ezen célok megvalósulása hármas hatást hozhat magával, a magyar anyanyelvű diákok olyan
szintet érhetnek el kínai nyelvből, hogy komoly eséllyel pályázhatnak a magyar vagy kínai
felsőoktatásba, másrészt a Magyarországon egyre nagyobb számban létesülő kínai
vállalkozások, idegenforgalom és turizmus számára nyelvismerettel rendelkező
munkavállalókat adhat. A kínai diákok a sikeres érettségivel tovább léphetnek a felsőoktatásba,
valamint a magyar munkaerőpiacon is esélyesek lehetnek.
6.1.2 Az angol nyelv oktatása
Az általános iskola negyedik évfolyamától folyik az angol nyelv második idegen nyelvként
történő oktatása. Az általános iskolai 2-3 óra a középiskolában 4 órára emelkedik, mert a kínai
nyelv mellett az angol nyelv a második leggyakrabban használt nyelv Kínában, így a kínai
diákok számára igen fontos a tanulása, és a magyar tanulók esetében is jó párost alkot.
6.1.3 A magyar mint idegen nyelv tanítása
A nem magyar anyanyelvű tanulók esetében ez a tantárgy a magyar nyelv és irodalom tantárgy
helyett választható az érettségin. Ezért nagyon fontos ennek a megfelelő szintű tanítása
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középfokon, mert lehetővé teszi a külföldi diákok számára a magyar felsőoktatásba való
bejutást.
Mindhárom nyelv oktatásának sikerét az biztosíthatja, ha folyamatosan mérjük és értékeljük az
eredményeket, és szükség esetén elvégezzük a korrekciót. A belső méréseket szükségesnek
tartom külső mérésekkel is kontrollálni, ezért előkészítettem az ELTE Origó Nyelvi
Centrumával egy együttműködési megállapodást, melynek keretében intézményünkben az
érdeklődő diákoknak nyelvvizsga előkészítőt és próba nyelvvizsgát tartanak. Iskolánk számára
ezek fontos információval szolgálnak nyelvoktatásunk eredményességét illetően. Ez a
kapcsolat a kínai nyelv és a magyar mint idegen nyelv mérésére terjed ki.
6.1.4 Együtthaladó program
A Miskolci Egyetem tartalomalapú magyar nyelvoktató programjában való munka folytatása.
A 2016 szeptemberében indult Együtthaladó-Tandemre NyITva 2 éves futamidejű projekt
keretében a megkezdett munka folytatását tervezem. Az iskola valóban multikulturális tanulói
összetétele lehetőséget nyújt az Együtthaladó projektekben résztvevő pedagógusok számára a
migráns hátterű tanulók számára kidolgozott tananyagok kipróbálására. Ez egyúttal lehetőséget
teremt a kipróbált, és visszacsatolások révén javított, módosított tananyag az iskola által a
későbbiekben történő hasznosítására.
6.1.5 Multikulturális ismeretek oktatása
A multikulturális társadalom tantárgy, az iskola speciális tanulói összetételét figyelembe véve
a gimnázium 2016/17-es indulásakor került bevezetésre a 9. évfolyamon. A két tanévre
tervezett tárgy 10. évfolyamos tananyagának részletes kidolgozása még terv, melynek
megvalósítását a 2017/18-as tanév kezdetére tervezem.
A felsort nyelveken kívül a közismereti tárgyak színvonalas tanítását is meg kell
teremteni, ennek érdekében a nevelőtestület építését tovább kell folytatni. A célok
megvalósításának egyik legfontosabb feltétele a képzett, motivált pedagógusokból álló
nevelőtestület.
A sikeres középfokú oktatás megszervezése emeli az általános iskolai képzésünk iskola
presztízsét is. Már az első gimnáziumi osztály elindulása hatást gyakorolt az első évfolyamra
történő jelentkezésre, az előző évekhez képest 20%-os növekedést tapasztaltunk.
6.2 A „jó iskola” kritériumainak megfogalmazása
A gyermekük jövőjét felelősen tervező szülők hosszútávon gondolkodnak, „jó iskolát”
keresnek gyermeküknek, ezért igyekeznek minél több információt szerezni a számukra elérhető
intézményről. Tapasztalatom szerint választásuknál döntő szempont az intézmény arculata, a
tanítás színvonala, eredményei, a pedagógusok szellemisége, az iskola programkínálata,
valamint a fizikai környezet.
Az intézmény arculata:
 az iskola stabil erkölcsi értékrenddel, és normarendszerrel rendelkezik
 az intézmény arculatát a tanulásközpontúság, az értelmes rend és fegyelem jellemzi,
melynek betartása, betartatása következetes
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A tanítás színvonala, eredményei:
 a nevelő-oktató munka folyamatosan magas szinten zajlik, rugalmasan követve a
körülmények és az igények változását
 a nevelő-oktató munka tárgyi feltételeit magas szinten biztosítja, használja a napi
munkában
 eredményei nyomon követhetők, értelmezhetők
A pedagógusok szellemisége:
 a pedagógusok azonos értékrend mentén, a közös célok elérése érdekében
munkálkodnak
 személyre szabott módszereket alkalmaznak a felzárkóztatás és a tehetséggondozás
terén
 folyamatosan továbbképzik magukat, elkötelezettek a szakmai fejlődésért
 a szakmai alapdokumentumban foglaltak maradéktalan megvalósítására törekszenek
Az iskola programkínálata:
 az intézmény széles programkínálata miatt is vonzó az iskolai élet a tanulók számára
 hagyományokra épülő, új elemekkel is bővülő, a szabadidő hasznos eltöltését biztosító,
a tanulók fejlődését biztosító programok szervezése
 a tevékenységeken alapuló, környezettudatos szemléletű iskolai programok
meghonosítása
Az intézmény fizikai környezete:
 a nevelés-oktatás színvonalas megvalósítását biztosító, korszerű taneszközökkel
felszerelt szaktantermi rendszer
 az iskola arculatát tükröző, aktuális gyermekmunkákat bemutató dekoráció
 tiszta, világos, jól karbantartott környezet
 a különböző életkorú tanulók igényeit kielégítő, biztonságos, sportolásra és pihenésre
egyaránt alkalmas iskolaudvar
6.2.1 Az elért eredmények megőrzése, további javítása
Az általános iskola már jól működik, az eddig kialakított rendszert kell továbbvinni. Törekedni
kell az elért jó tanulmányi eredmények megtartására, illetve további javítására. Folytatni kell
az iskola népszerűsítését, mivel nem rendelkezünk saját beiskolázási körzettel, így biztosan
beiratkozó tanulókra nem számíthatunk. Továbbra is nagy gondot kell fordítanunk a nem
magyar anyanyelvű tanulók integrációjára. Belső tudásmegosztás keretében a bevált jó
gyakorlatok, módszerek átadására kell ösztönözni kollégáimat.
A felső tagozaton követnünk kell a kialakított jó gyakorlatot, hogy tehetséges diákjaink ne
menjenek el más 6 és 8 osztályos gimnáziumokba. Színvonalas pedagógiai munkával, a jó
tanulmányi eredményekkel maradásra kell bírni őket. Ezen a téren az elmúlt két évben elért
eredményeket meg kell őrizni!
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Be kell vezetni a hitoktatás választásának lehetőségét (a 2016/17-es tanévben indult a hitoktatás
az 1. és 2. évfolyamon) az általános iskola minden évfolyamán az érdeklődők számára. Az
előkészítő munka már elkezdődött, a felmérés folyamatban van.
A kompetenciamérés eredményeit a magyar tanulók arányának növekedésével megegyezően
javítanunk kell, mert esetükben nem nehezíti a szövegértést a magyar nyelv ismeretének hiánya.
Az eddig elért célnyelvi mérés szintjének megőrzéséért mindent meg kell tenni, mert az
országos átlag azt mutatja, hogy intézményünkben ez kiemelkedő.
6.2.2 Iskolai etikai kódex kidolgozása
Terveim között szerepel egy iskolai etikai kódex kidolgozása, amelynek célja, hogy mind a
tanulók, mind a pedagógusok számára összefoglalja a viselkedési és magatartási szabályokat, a
számunkra fontos értékek és normák mentén.
6.2.3 E-napló használatának bevezetése
A 2017/18-as tanévtől a pedagógusokra nehezedő adminisztrációs terhek csökkentése
érdekében, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás javítása és a naprakész tájékoztatásuk
érdekében szeretném bevezetni az elektronikus napló használatát az intézményben.
6.2.4 Diáksport Egyesület alapítása
A 2017/18-as tanévre az iskolai sportolási lehetőségek fejlesztésére, támogatására, külső
támogatók bevonására tervezem Diáksport Egyesület létrehozását, amelynek alapszabályzatát
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény
idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével kívánom kialakítani.
6.2.5 Együttműködési megállapodás
Folyamatban van egy többcélú együttműködési megállapodás aláírása a Guo Wu Yuan Qiaoban
(Tengerentúli Kínai Ügyek Hivatala) elnevezésű szervezettel, amely tanulóink nyári kínai
táboroztatását, pedagógusaink kínai nyelvi továbbképzését, illetve az iskola korszerű
nyelvtanítási programokkal való ellátását támogatja.
6.3 Vezetés, irányítás
A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium vezetését - az eddigi
gyakorlatomat folytatva – továbbra is menedzseri szemlélettel szeretném ellátni. Biztosítani
kívánom stratégiai célok mentén haladó fejlődést, az iskola érdekeinek hatékony képviseletét.
Ebben számítok a munkamegosztáson alapuló együttműködésre az iskola vezetőségével és
nevelőtestületével.
Hiszem, hogy egy intézmény sikere nagyrészt az itt dolgozó embereken múlik, ezért szeretném
úgy formálni a szemléletüket, hogy az iskola stratégiai céljainak megvalósítása mentén a
minőségi munkavégzés a mindennapokban megjelenjen. Fontosnak tartom, hogy ezt a
szemléletet nemcsak a pedagógusok, hanem az intézmény összes dolgozója a magáénak vallja.
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Vezetőként a következő elvárásokat fogalmazom meg magammal szembe:
 hitelesség: a fenntartói iránymutatás, a nevelőtestület, a szülők, és a tanulók igényei
közötti egészséges egyensúly megteremtése
 felkészültség, hozzáértés, munkakultúra
 a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése
 költséghatékony, gazdaságos működtetés, többletforrások felkutatása, mozgósítása a
célok megvalósítása érdekében
 csapatépítés
6.4 Vezetési stílus
Vezetői tevékenységemet eddig is és ezután is az együttműködésre, bizalomra, empátiára
építettem, építeném. A vezetési folyamatokba: tervezésbe, szervezésbe, a döntések
előkészítésébe, ellenőrzésbe vezetőtársaimat a nevelőtestület tagjait továbbra is bevonom, a
döntés felelősségét azonban továbbra is a vezetőnek kell vállalnia.
Kiemelném még a hitelességet, tapasztalatom szerint a vezetőt akkor követik, fogadják el a
vezetettek, ha reális terveket vázol fel, aminek megvalósításáért maga is sokat tesz.
6.5 A vezetés, irányítás szintjeinek tervezése
6.5.1 Igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők
Munkámat két vezetőtársammal szorosan együttműködve kívánom folytatni. A
munkamegosztást az iskola sajátosságait figyelembe véve tervezem, egyikük magyar általános
helyettesként végezné a munkáját, az alsó-, felső- és gimnáziumi tagozat szervező- és
adminisztrációs feladatait bíznám rá, másikuk kínai kolléga, a kínai ügyeket vinné tovább,
kapcsolattartást, a kínai nyelv tanításának megszervezését, a delegált kínai pedagógusok
munkavégzésével kapcsolatos feladatokat fogná össze.
A munkaközösség vezetők a nevelő-oktató munka középvezetőiként tevékenykednének a
továbbiakban is. A következő tanévtől a munkaközösségek számának bővítését tervezem, a
jelenlegi háromról (alsó-tagozatos, felső-tagozatos-gimnáziumi, kínai) négyre, azaz a felmenő
rendszerben bővülő gimnázium miatt létrehoznám a gimnáziumi munkaközösséget.
Feladatuk, hatáskörük nem változna, továbbra is részt vennének az éves tervezőmunkában, a
feladatok végrehajtásának szervezésében, az ellenőrzésben, értékelésben.
6.5.2 Nevelőtestület
Terveim szerint tovább haladunk az eddigi úton, azaz együtt gondolkodó, együttműködő, a
tanulást a középpontba helyező, szakmai megújulásra képes nevelőtestület legyünk, melynek
tagjaként a következő értékeket képviseljük:





közös jövőkép;
azonos értékrend;
közös felelősség az iskola tanulóiért;
tisztelet, bizalom egymás és a tanulók iránt;
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 reflektív szakmai szemlélet;
 tanulásközpontú szemlélet.
6.5.3 Tanulók közössége, diákönkormányzat
Elsődleges célként fogalmaztam meg, hogy az általam vezetett intézménybe beiratkozó
gyerekek tanulni akaró, pozitív gondolkodású és életszemléletű, más kultúrák iránt nyitott
tanulók legyenek.
Ennek megvalósításán az iskola minden dolgozójának munkálkodni kell:
 Folyamatosan törekedni kell a tanulók önismeretének kialakítására, valamint a kulturált
kommunikáció megvalósítására.
 A konfliktuskezelést hatékonnyá kell tenni tanuló-tanuló, tanuló-felnőtt viszonylatában
egyaránt.
 Pozitív viszonyulást kell kialakítani a tanuláshoz, a munkához.
 Törekedni kell a helyes tanulási szokások kialakítására, az önálló ismeretszerzés, és a
tanulás technikájának megismertetésére.
 A tanulók és a pedagógusok között a bizalmon alapuló kapcsolat kialakításán.
Szeretném, ha a diákönkormányzat a továbbiakban is képviselné a diákok érdekeit, részt venne
a szabadidős programok szervezésében. Az iskolai etikai kódex megalkotása a
diákönkormányzat tagjainak fontos terep lesz a demokrácia és a demokratikus közélet
gyakorlására.
6.5.4 Szülők közössége
Vezetőként továbbra is szeretném a szülői szervezettel, a Szülői Munkaközösséggel kialakított
jó kapcsolatot megőrizni. Eddigi együttműködésünk során több projektet is sikerült
megvalósítanunk.
Céljaink megvalósításába továbbra is szeretném bevonni őket, fontosnak tartom, hogy
sajátjuknak érezzék az iskolát. A három éve megrendezésre kerülő Családi nap hagyományának
folytatása kiemelkedően fontos a magyar és kínai szülők kapcsolatépítésében, ezt továbbra is
szorgalmaznám, aktívan részt vállalnék megszervezésében. Az új iskolaudvar kialakításába,
szépítésébe bevonnám a Szülői Munkaközösséget.
Fontos vezetői feladatnak tartom rendszeres tájékoztatásukat az iskolában zajló folyamatokról,
ezzel lehetőséget nyújtva az azokba való aktív bekapcsolódásra. A gimnáziumi bővüléssel a
szülői közösség feladatai és lehetőségei is bővülnek. Szeretném az 50 órás közösségi szolgálat,
az önkéntes munkavégzés megszervezésébe bevonni a szülői közösséget.
Az iskolát igénybe vevők közösségétől, a nevelőtestület szakmai kompetenciájának elismerése
mellett továbbra is várnám az építő jellegű kritikus észrevételeket.
6.5.5 Humán erőforrás
Ahogyan már korábban is leírtam, az intézmény sikerességét nagy mértékben meghatározzák
az intézményben dolgozó emberek, ezért fontos feladata a vezetőnek a megfelelő dolgozók
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kiválasztása, akár pedagógusokról, akár a nevelő-oktató munkát segítőkről van szó. Első helyen
említeném a multikulturális szemléletet, amelyet minden dolgozó esetében elvártnak tartok.
Bár a nevelőtestület stabil létszámmal működik, a bővítés a gimnázium felmenő rendszerben
való benépesítése miatt elkerülhetetlen. Az előző években is már tudatosan törekedtem olyan
pedagógusok felvételére, akik szakképzettségükkel az általános iskolában és a gimnáziumban
egyaránt tudnak tanítani – különös tekintettel az alacsony óraszámban tanított tantárgyakra. A
következőkben is ezt a szempontot szeretném érvényesíteni a kollégák kiválasztásánál.
Támogatni szándékozom a következő időszakban is a munkatársaim szakmai előrelépését,
szakmai fejlődésének kiteljesedését, az élethosszig tartó tanulás megvalósítását. Magam is
tanulok jelenleg is, etika, erkölcstan képzésen veszek részt, hogy a gimnáziumban bevezetett
speciális tantárgy – multikulturális társadalom – még inkább beilleszkedjen az ember és
társadalom műveltségi területbe.
A 2017/18-as tanév őszére tervezem az érdeklődő pedagógusok számára a Miskolci Egyetem
Együtthaladó programjának 30 órás akkreditált képzését az intézményben megvalósítani. A
képzés előkészítése már zajlik, 8 pedagógus jelentkezett az Együtthaladó – tartalomalapú
magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára elnevezésű
továvábbképzésre.
Ösztönözni fogom kollégáimat a pedagógus életpálya modellben való előrelépésre, valamint a
minősítő eljárásban való részvételre.
6.6 Iskolai környezet fejlesztése
Az intézmény 2016-ban egy igényesen felújított, megfelelő méretű, az iskola tanulóinak
életkori sajátosságaihoz jól igazodó épületbe költözött. Ennek a megőrzése közös ügyünk, ezért
fontos feladatomnak tartom a folyamatos állagmegóvást, valamint a változó igényekhez való
rugalmas fejlesztést.
A következő évek fontos feladata lesz az iskolaudvar és a sportpályák biztonságos
használatának, felújításának megszervezése.
Ennek legfontosabb területei: saját erőforrások mozgósítása, támogatók felkutatása, az iskola
alapítványainak a bevonása, pályázatok figyelése, lebonyolítása.
Másik nagy tervem a kínai kultúra, művészet fontos területének, a teázási szokások bemutatását
célzó kínai teaszoba és szaktanterem létrehozása. Intézményvezetőként a Nagy Fal MagyarKínai Barátság Egyesület és a Magyar-Kínai Kulturális Egyesület együttműködését, segítségét
kértem. A projekt megvalósulását a 2018/19-es tanévre tervezem.

7. A vezetői program megvalósulása
Az eddigi vezetői tapasztalatom, elméleti és gyakorlati ismereteim, a köznevelési intézmények
működését meghatározó törvényi szabályozás, valamint az intézményt igénybe vevők „jó
iskola” szempontjainak figyelembe vételével kívánom szakmai-vezetési programomat
megvalósítani az elkövetkező öt évben.
Szakmai-vezetői programomat reálisnak, végrehajthatónak tartom. Megvalósításával az eddigi
eredményekre, hagyományokra építve, új távlatok nyílhatnak meg az intézmény számára.
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Szakmai programom az iskola közösségének egyetértését, támogatását élvezi,
megvalósításában is számítok a nevelőtestület, a szülők és az iskola fenntartójának konstruktív
együttműködésére.

8. Mellékletek
 Nyilatkozat arról, hogy pályázóként hozzájárulok a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához
 Nyilatkozat arról, hogy pályázóként hozzájárulok személyes adataim pályázattal
összefüggő kezeléséhez
 Szakmai önéletrajz
 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint
annak igazolására, hogy közalkalmazottként nem állok olyan foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét
igazoló okmányok másolata
 Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló
munkáltatói igazolás
 A magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok elmélyítése érdekében tett munkásság
elismeréséül adományozott „Kínai-Magyar Barátságért Kitüntető Díj”
 A kínai nyelvi tehetséggondozásban való tevékenységért adományozott „Kiváló
Iskolaigazgató” díj
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NYILATKOZAT

Nyilatkozom arról, hogy pályázóként hozzájárulok
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

a

teljes

pályázati

anyagom

Budapest, 2017. március 25.

Erdélyi Zsuzsanna

29

NYILATKOZAT

Nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataim pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Budapest, 2017. március 25.

Erdélyi Zsuzsanna
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Szakmai önéletrajz

Személyes adatok
Név
Születési idő
Lakhely
Családi állapot
Elérhetőség

Erdélyi Zsuzsanna

Iskolai tanulmányok
2017 –

Főbb tárgyak
2015 – 2016

Főbb tárgyak

2013 – 2015

Főbb tárgyak
2011 – 2012

Főbb tárgyak

2008 – 2009

Főbb tárgyak

Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
Kodolányi János Főiskola
Etikatörténet; Alkalmazott etika; Az erkölcsi fejlődés lélektana;
Jellemfejlesztés; Az etikatanítás módszertana; Helyzetgyakorlatok; Iskolai
gyakorlat
Pedagógus szakvizsga mentorpedagógus szakterületen
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(diploma száma: 804/2016/BTK, minősítése: kitüntetéses)
Tantervelmélet és tartami szabályozás; Az oktatás és a nevelés komplex
problémái; A mentori munka pedagógiája és pszichológiája; Digitális
pedagógia
Pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(diploma száma: 818/2015/BTK, minősítése: kitüntetéses)
Tanügyigazgatás; Közigazgatástan; Pedagógiai mérés, értékelés, ellenőrzés a
közoktatásban; Stratégiai tervezés; Szervezetfejlesztés; Pedagógia és etika
Multikulturális nevelés tanára MA képzés
Kodolányi János Főiskola
(diploma száma: B-MUL.MA-2/13, minősítése: kiváló)
Multikulturális programfejlesztés; Új oktatási módszerek a gyakorlatban;
Interkulturális készségek fejlesztése; Multikulturális konfliktuselemzés a
gyakorlatban; Az előítéletek kezelésének módszertana
Közoktatási vezető szakvizsga
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
(diploma száma: 10768, minősítése: kiváló)
Közoktatás rendszertan; Vezetéselmélet; Iskolaigazgatási és munkaügyi
ismeretek; Általános közigazgatás, tanügyigazgatás; Minőségbiztosítás
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1979 – 1982

Főbb tárgyak

Tanító szak, technika-pedagógia szakkollégium
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
(diploma száma: 97/1982., minősítése: közepes)
Didaktika
és
neveléselmélet;
Neveléstörténet;
Tantárgypedagógiák

Pszichológia;

Szakmai tapasztalat
2016 -

2009 - 2016

2004 –
2004 - 2006
2006 – 2009
1990 – 2004

1982 – 1986

Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
1158 Budapest, Neptun utca 57.
intézményvezető
Feladatok: az iskola törvényes és gazdaságos működtetése; iskolai
alapdokumentumok,
szabályzatok
készítése;
tantárgyfelosztás,
munkatervek, beszámolók, statisztikák készítése
intézményvezető
Feladatok: az iskola törvényes és gazdaságos működtetése; iskolai
alapdokumentumok, szabályzatok készítése; normatív támogatások
igénylése, elszámolása; tantárgyfelosztás, munkatervek, beszámolók,
statisztikák készítése
Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.
tanítás, munkaközösség vezetés
általános igazgatóhelyettes
Fővárosi Önkormányzat Nagy László Általános Iskola és Gimnázium,
1203 Budapest, János u. 4.
általános iskolai tanító
Kondor Béla Általános Iskola
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7.
általános iskolai tanító

Továbbképzések, tanfolyamok
2016.
november
2016.
januártól
2015.
november

Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA)
pedagógus moduljaihoz
Köznevelési szakértő általános iskolai tanügyigazgatás területen
Igazolványszám: SZ039863
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a
pedagógusminősítési eljárásban való részvételre – Pedagógus
Továbbképzés, Oktatási Hivatal
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2015. július

2012. július
2007. július
2000 - 2003

Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó
intézményvezetői feladatok ellátására – Iskolaigazgatók akkreditált 30 órás
továbbképzése, Oktatási Hivatal
Kínai oktatás – Iskolaigazgatók Továbbképzése, Shandong Tanárképző
Egyetem
Kínai nyelv és kultúra 80 órás tanártovábbképzés a Beijing Language and
Culture University People's Republic of China egyetemen
Akkreditált pedagógus továbbképzések (120 óra), matematika,
természetismeret, tanulási nehézségek kezelése szakterületen

Projektek
2013

2012 -

2012

2011 2010 – 2012.

„Gyermekek a nemzetközi fejlesztésben – a Millenniumi Célok
Gyermekszemmel” című projekt a UNICEF Magyarországi Bizottság
Alapítvány támogatásával
Együtthaladó – migráns gyerekek az iskolában elnevezésű projekt (a
Miskolci Egyetem III.; IV. és V. projektje), tartalomalapú magyarnyelvoktatási segédanyagok kipróbálása az általános iskolák 3-4. és 5–6.
évfolyamain tanuló migráns gyermekek tanítása során, pályaorientáció
migráns fiataloknak, Szép magyar beszéd szakkör vezetése
Képes Gyermekjogok Projekt (Kanada Nagykövetsége, az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatala és a Vizuális Világ Alapítvány felhívására), egy
kiválasztott gyermekjog feldolgozása diákokkal képi megjelenítésben
Konfuciusz Tanterem Projekt (ELTE Konfuciusz Intézetével
együttműködve), a kínai nyelv tanítását támogató program
Világsuli Projekt (British Council programja), kulturálisan sokszínű iskolák
partnerkapcsolata a nemzetköziség és a befogadás jegyében

Számítástechnikai ismeretek
Word, Excel, PowerPoint, honlap szerkesztés (Joomla)
ECDL vizsga / Operációs rendszerek, Szövegszerkesztés, Prezentáció, Információ és
kommunikáció/
Nyelvismeret
HSK 2 szintű vizsga - kínai nyelv (2016. 03. 20.), Bizonyítvány száma: H201603009594
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