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1. Szakmai önéletrajz 
 

Iskolai végzettségek 

 

1973 - 1977   Kossuth Zsuzsa Óvónőképző Szakközépiskola 

Középfokú óvónői végzettség  

 

1978 - 1981   Budapesti Tanítóképző Főiskola 

                                               Pedagógia - ének zene szakkollégium 
 

2000 - 2002                            Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

                                                         Közoktatási vezető  

 

2011 - 2013                            Veszprémi Egyetem 

                                                MA Neveléstudomány szakos bölcsész 

 

Szakmai továbbképzések 

   

1989          Budapest Fővárosi Tanács Nyelvi Irodalmi és 

Kommunikációs program 1-4. osztályra 

 

1991    TIT Budapesti Ismeretterjesztő Társulat 

Tanítók Nyári Akadémiája 

 

1993    Gordon Hungary T.E.T. 

Tanári eredményesség tanulása  

 

1995 / 1996   Fővárosi Pedagógiai Intézet 

Munkaközösség vezetők vezetőképzője  

 

 

1996 / 1997   Fővárosi Pedagógiai Intézet  

Hatékony-e az iskolai munka?  

 

1997 / 1998   Fővárosi Pedagógiai Intézet 

A vezető munkajogi ismeretei  

 

   Fővárosi Pedagógiai Intézet 

Számítógép alapfokú használata  

 

1998 / 1999      Tanítók Nyári Akadémiája 

 

    Fővárosi Pedagógiai Intézet 

A vezetők lehetőségei az egyes műveltségterületek tanításának 

irányításában  

 

1999 / 2000    Fővárosi Pedagógiai Intézet 

  Minőségértékelés FPI - Vezetőképző tanfolyam 

 

2010                                       Apáczai Kiadó  

                                               Informatikai eszközök a tanítás folyamatában 
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2010                                       Studium Rationalitas   

                                               Tanügyigazgatási auditor  

 

2015                                       Oktatási Hivatal 

Intézményvezetők felkészítése az Intézményi Önértékeléshez, 

a Tanfelügyeleti értékeléshez, és a pedagógusminősítéshez 

kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására.   

                      

2015                                       Mentoráló Iskolák program 

„Néptánc tanítás a mindennapos testnevelés keretében, a 

Timár- módszer szerint” 

                                                 

2015                                       Módszertani képzés 

Új infokommunikációs eszközök, oktatási és kulturális 

adatbázisok használata az oktatásban 

 

2016-2021             RAABE kiadó szakmai konferenciái minden tanévben 

 

  

2014-2021                             A NPK szakmai tagozatok konferenciái minden tanévben 
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Szakmai életút  

 

1977 / 1978   ÉRD I.sz. Általános Iskola 

    Alsó tagozatos I. oszt. tanító 

 

1981 - 1984   XVIII. Kondor Béla sétány 7. Általános Iskola 

                                     Alsó tagozatos tanító (GYES ideje alatt) 

 

1984 - 1988   XV. Árendás köz. 8. sz. Általános Iskola 

    Alsó tagozatos tanító  

  

1988 - 1991   IV. Megyeri út 20. Általános Iskola 

    Alsó tagozatos tanító 

 

1991 - 1996   Alsó tagozatos munkaközösség vezető 

 

1996 - 1999   Igazgatóhelyettes az alsó tagozaton    

   

1999-                            Igazgató 
 

1996-                                     A Megyer 2000 Alapítvány Kuratóriumának munkáját segítem 
 

2001-                                     Az Iskolaigazgatók Országos Szövetségének tagja vagyok 

 

2002-                                    A Raabe Kiadó Tanácsadói Testületének tagja vagyok 

 

2005-                                     Önfejlesztő Iskolák testületének tagja vagyok 

 

2010-                                     A Kossuth Rádió pedagógiai tárgyú műsorainak rendszeres vendége 

 

2011-                                     Általános Iskolaigazgatók Országos Szövetségének Elnökségi tagja 

 

2014-                                   A NPK intézményvezetői tagozatának és fővárosi tagozatának 

küldöttje  

 

2018-                                      Mester intézményvezetői program  

 

 

Elismerések 

 

2018.                                    Apáczai Csere János Díj Kiemelkedő Oktatási-nevelési munkáért 

2019.                                    Észak-Budapesti Tankerület Elismerő Oklevele az intézmény      

                                             nevelőtestületéért és tanulóiért végzett példaértékű munkáért  

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZAT  Készítette: Hamzáné Szita Ilona 

Budapest, 2021. március 16. 

  - 7 - 

2. Pedagógus életpályám  
 

Tudatosan készültem a pedagógus pályára, így a középiskolát is ennek megfelelően igyekeztem 

kiválasztani. 1973-1977-ig a Kossuth Zsuzsa Óvónőképző Szakközépiskolában szerezhettem 

középfokú óvónői végzettséget.  

Alapos pedagógiai, pszichológiai és módszertani képzésben részesültünk, a szakmai 

gyakorlatot jól szervezett rendben teljesítettük. Az érettségi után tanárképző főiskolára 

jelentkeztem. Vidéken kellett volna folytatnom tanulmányaimat, amelyet családi 

körülményeim miatt nem vállalhattam. 1977-ben még sok képesítés nélküli pedagógus 

alkalmazására volt szükség. Érd-Ófalu I. sz. Általános Iskolájában nem volt tanítója egy első 

osztálynak. Köszönettel fogadtam a lehetőséget, megtisztelő volt a bizalom. Friss, középfokú 

óvónői végzettséggel, tanítói képesítés nélkül tanítottam elsősöket írni, olvasni. Nagyon sokat 

segített az alapos módszertani képzés, amelyet a középiskolában kaptam, támaszkodhattam rá. 

Nagy odaadással és izgalommal, naponta készültem az óráimra. Elsős osztályfőnökként 

családokat látogattam, kapcsolatot tartottam az óvodával, műsorokat szerveztem a szülőknek, 

gyerekeknek. Biztos voltam benne, minél többet tudok a gyermekkor különböző szakaszairól, 

annál eredményesebb pedagógiai munkát végezhetek. Így 1978-ban a Tanítóképző Főiskola 

pedagógia-ének szakkollégiumi képzésére jelentkeztem. Újpalotán az Árendás Közi Általános 

Iskolában kezdtem tanítani. Egy új iskola akkor dinamikusan szerveződő tantestülete fogadott 

tagjai közé. Közösen alakíthattuk ki az új iskola programját.   

1-2 osztályban, iskolaotthonos rendszerben dolgoztam. Nagyon jól képzett, fiatal, lendületes 

tantestület tagja lehettem. Amíg a második gyermekemmel gyesen voltam, az iskolát 

átszervezték középiskolává. Újpesten, tervezett lakhelyünkhöz közel kerestem munkát. 1988 

őszén kislányom óvodába került, kisfiam első osztályt kezdett. Ekkor jelentkeztem a Megyeri 

Úti Általános Iskolában meghirdetett elsőosztályos tanítói álláshelyre. Azóta itt dolgozom. 

Nagyon sok különbség volt a két iskola között. Idős, tapasztalt pedagógusokkal dolgozhattam 

együtt. Az iskola fejlődését nem segíthette demokratikus légkör, a szabályok meglehetősem 

ridegek, diktatórikusak voltak. Nagyon igyekeztem, hogy megfeleljek az elvárásnak. Elsősöket 

taníthattam, a gyerekek jelentették számomra a motivációt, és kihívást. Fontos volt számomra, 

hogy minél több korszerű továbbképzésen vegyek részt. Fiatal szülőként azt is fontosnak 

ítéltem, hogy a szülőket partnerként fogadjam, bevonjam őket az osztály programjaiba. 

Segítségükkel igyekeztem a gyermekek környezetét barátságossá tenni. Szabadidős 

programokat, táborokat szerveztem az alsó tagozaton tanítványaimnak. Új korosztály tagjaként 

sok újat hozhattam iskolánkba. Idős igazgatóhelyettesünk egyre több feladattal bízott meg. A 

tanítás és az osztályfőnöki munka mellett az egyik legfontosabb feladatom rövidesen az alsó 

tagozat szakmai munkaközösségének irányítása lett. Megtisztelő volt munkatársaim 

együttműködése. Az akkor még igencsak elszigetelt iskolát igyekeztem megismertetni a 

kerületi óvodákkal. Felvettük a kapcsolatot a kerület Pedagógiai Szolgáltató Központjával, 

hogy részt vehessünk a kerületi versenyeken és rendezvényeken.  1989-ben iskolánk igazgatója 

támogatta kezdeményezésünket a választható délutáni sportfoglalkozások bevezetését a 

napközis tanulók körében. Ez a program annyira sikeres volt, hogy 1994-ben valószínű, az 

országban az elsők között vezettük be a kicsik mindennapos testnevelését. 1996-ban iskolánk 

új igazgatója felkért az alsós igazgatóhelyettesi feladatok ellátására. Munkaköröm az alsó 
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tagozat szakmai munkájának irányítása, az intézmény tárgyi feltételeinek fejlesztése, a 

technikai személyzet munkájának irányítása, és az iskola külső kapcsolatainak építése volt. Az 

iskola pályakezdő igazgatója, két kezdő igazgatóhelyettest választott maga mellé. Minden 

munkafolyamatot közösen kellett megismernünk. Szerveztünk, magunkra vállaltuk a beszerzés 

feladatait, elláttuk az ügyviteli feladatokat. Az iskola tárgyi és személyi feltételeit rendkívül 

nehéz volt fejleszteni. A legnagyobb gondot a gazdasági és személyi ügyintézés jelentette, 

amelynek ellátására nem volt munkatársunk. Idős munkatársaink nyugdíjazását követően fiatal, 

friss tudással bíró, lelkes pályakezdő pedagógusokat fogadtunk, így mi lettünk rövidesen a 

kerület legfiatalabb tantestülete. Meglehetősen motivált bennünket a sikeres iskola építése. A 

rendszerváltás sok új lehetőséget adott a programjukat építő innovatív iskoláknak. Újpest fiatal 

városvezetői minden iskolának szakmai szabadságot adtak. Engedték, hogy új programokat 

keltsünk életre, hogy a kerület iskolái eltérő programokat, tagozatokat vezethessenek be. Sok 

mindent igyekeztünk megtenni az iskola megújulásának érdekében. A minőségbiztosítás 

fogalmát még nem ismertük, de biztosak voltunk abban, hogy a változtatást a helyzet és az 

igények felmérésével kell kezdeni. A pedagógusok, szülők és gyerekek véleményét, javaslatait 

kérdőívek segítségével kutattuk, melynek eredményeként kijelöltük a közelebbi és távolabbi 

célokat, feladatokat. Az országban az első iskolák között, a szülők igénye szerint és a tantestület 

közös elhatározásával vezethettük be 1994-től a mindennapos testnevelést, valamint az emelt 

szintű informatika oktatását. Ez a program az óta is sikeresen működik iskolánkban. Most az 

Észak-Budapesti Tankerületi Központ támogatása segíti az iskola folyamatos szakmai 

megújulását. A folyamatos fejlődést pályám során mindig kiemelt feladatnak tekintettem. Így 

kerültünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, a Microsoft Innovatív Iskola, az Örökös 

Ökoiskola, az Okosjátékok, és a Lapot kérünk! programba.  

Elődöm, Varga Ákos 1999-ben elhagyta a pedagóguspályát. Távozása évében megbíztak az 

igazgatói teendőkkel. Az 1999 / 2000. tanév elejétől igazgatóként irányítom a Megyeri Úti 

Általános Iskolát. Minden közösen létrehozott értéket igyekeztünk megőrizni és folyamatosan 

továbbfejleszteni. A változásokat az iskola vezetőségével ma is közösen készítjük elő. 

Kiemelten fontosnak tartom, hogy az iskola épülete családias légkört nyújtson, hiszen sokszor 

több időt töltünk az iskolában, mint otthon. Így meglehetősen sokat tettünk azért, hogy a 

gyerekek esztétikus, motiváló környezetben töltsék napjaikat. Fontos, hogy jó hírünk legyen és 

egyre sikeresebbek legyünk minden tekintetben. Ennek érdekében igyekeztünk minden forrást 

felkutatni. Több, az iskola eszköz- és módszertani fejlesztését segítő európai uniós pályázatot 

készítettünk elő, azonban sajnos mindannyiszor elestünk a támogatás lehetőségétől, hiszen 

iskolánk sem a településrész összetételét illetően, sem a tanulók összetétele szempontjából nem 

hátrányos helyzetű. Céljaink megvalósításának érdekében igyekeztünk más forrást, más 

támogatókat keresni. Szigorú gazdálkodással, és az iskoláért létrehozott alapítvány segítségével 

lehetővé tettük minden tanteremben a korszerű informatikai eszközök használatát.  Mára 4 

informatika terem, egy okosterem várja a gyerekeket és minden tanteremben digitális tábla, 

projektor és számítógép segíti az oktató-nevelő munkát.  

Munkámban fontos szerepet tulajdonítok a folyamatos szakmai továbbképzésnek. Ez a 

szemlélet a tantestületben is fontos. A pedagógus továbbképzési keret soha nem volt elég. 

Minden évben kétszer annyian jelentkeztek továbbképzésre, mint amennyi támogatást 
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nyújthattunk. Így a tervezhető pedagógusképzéseken felül ingyenes és önköltséges képzéseken 

is részt vettek tantestületünk tagjai. 

Vezetői munkámhoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezhettem 

meg a Közoktatási Vezető végzettséget. 2010-ben Tanügyigazgatási Auditor képzést végeztem 

a vezetői munkámhoz tartozó ismeretek megújítása érdekében. A neveléstudomány szerepét 

kiemelten fontosnak tartom minden pedagógus munkájában, így 2011-2013-ig 

Neveléstudomány szakos bölcsész diplomát szereztem mesterképzés keretében, szakmai 

munkám megújítása érdekében. A képzés nagymértékben segítette az új köznevelési törvény 

bevezetéséhez szükséges korszerű ismeretek megszerzését. 

Az Önfejlesztő Iskolák Szövetségének munkáját 2005 óta kísérem figyelemmel. 

Vezetői pályám kezdete óta sok segítséget kaptam munkámhoz az Iskolaigazgatók Országos 

Szövetsége rendezvényein, fórumain. 2011-től ÁIIOSZ elnökségének tagjaként segítem a 

szervezet munkáját. Részt veszek a törvénytervezetek véleményezésében és a fórumok, 

rendezvények szervezésében. Részt veszek a Pedagógus Civil Fórum szakmai rendezvényein, 

konferenciáin. Megalakulása óta tagja vagyok az NPK Intézményvezetői és Budapesti 

Tagozatának. A Budapesti tagozat elnökségének tagjaként részt veszek a Belső Pesti 

Tankerületi Tanács munkájában is. A Raabe Kiadó Tanácsadói Testületének tagjaként 

rendszeresen konzultálok a munkatársaival, így annak pedagógiai tárgyú kiadványai tartalmi 

megújulását segítem munkámmal. Iskolánk 16 éve minden esztendőben digitális évkönyvet ad 

ki, az iskola múltjának megőrzése érdekében. A Megyeri Úti Általános Iskola életében először 

a 90. tanítási év tiszteletére jelenhetett meg jubileumi évkönyv, melyhez kutatómunkát 

végeztem és a tartalmi összeállítását segítettem. A kötet felelős kiadását vállaltam. A 2014-

2015. tanévben iskolánk alapításának 100. évfordulójára Digitális Múzeum kiadását sikerült 

megvalósítani támogatók segítségével. Ehhez kapcsolódva bölcsész diplomám megszerzéséhez 

szakdolgozatomat a Megyeri Úti Általános Iskola múltjáról írtam. Az elmúlt években, több 

esetben kérte véleményemet a Magyar Nemzet, Helyi Téma és a Népszabadság. Az iskola 

programjairól több ízben tájékoztattam az Újpest Újságot és Újpest Televíziót. Az MR1 

Kossuth Rádió Napközben pedagógiával kapcsolatos műsorainak rendszeres vendége vagyok.  

A megalakulása óta részt veszek a Nemzeti Pedagóguskar Igazgatói tagozatának szakmai 

munkájában. Az ÁIIOSZ elnöksége tagjaként lehetőségeim szerint segítem a Kerekasztal 

szakmai tagozatának munkáját.  

2017-ben elkészítettem az intézményvezetői mesterprogramomat, melyet 2018-ban 

eredményesen megvédtem. A mesterprogramban megfogalmazott célok a Helyi Pedagógiai 

Program céljainak hatékony megvalósítását támogatják. Munkámat a mesterprogram szerint 

látom el. 

 

Vezetői pályám során mindvégig az intézmény fejlődését, céljainak megvalósítását 

támogattam. A Megyeri Úti Általános Iskola folyamatos megújulása fontos kihívás az 

életemben. Pályám utolsó szakaszában tudatos tervezéssel szeretném a tantestület munkáját 

támogatni és hatékony intézményfejlesztést elérni. Az eddig elért eredmények, és a 

megvalósult fejlődés arra ösztönöz, hogy vezetői munkámat tovább folytassam. 
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3. Helyzetelemzés  
 

3. 1. Az intézmény dolgozói 

3. 1. 1. Tantestület 

 

Az elmúlt években a tanulócsoportok számának növekedésével együtt megnövekedett a 

tantestület létszáma is. 

A tantestületünk szakmai munkáját egy pedagógiai asszisztens, egy iskolapszichológus és egy 

könyvtáros tanító segíti.   

A tantestület tagjai közül 10 pedagógus rendelkezik egyetemi végzettséggel, 14 pedagógus 

szakvizsgát is tett.  

Jelenleg 2 kismama van távol a munkából, egy az alsó és egy a felső tagozatról. Az ő 

helyettesítésüket a tantestület több tagja, valamint óraadók látják el. 

A szakos ellátás a törvényben foglaltak szerint megfelelő.  

Az új kollégák munkájának figyelemmel kísérése és segítése a munkaközösségek vezetői és a 

felkért mentorok feladata. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk tantestületében 

alacsony a fluktuáció. Az előző tanévben egy tanító munkatársunk került lakóhelyéhez közeli 

iskolába, ahol végzettségének megfelelően áthelyezéssel folytatja pályáját. Ebben a tanévben 2 

új pedagógus kezdhette meg a munkáját a Megyeri Úti Általános Iskolában. Színvonalas 

szakmai munkájukat figyelemmel kísérjük, nagyszerűen beilleszkedtek.  

Biológia-kémia szakos kollégánk iskolánkba járó gyermekét 2020 októberében rendkívül 

súlyos trauma érte. Tantestületünk tagjai október óta egy emberként álltak mögé, óráit a 

tantestületen belül látjuk el helyettesítéssel. A gyermek megkezdhette visszatérését rendkívüli 

tanrenddel. Kollégánk március 8-tól digitális tanrendben újra felvehette a munkáját.  

Egy tanító és egy tanár kollégánk az ELTE Tanítóképző Főiskolai Kar Informatika 

műveltségterületén tanuló hallgatók gyakorlatvezetője. 

Nevelőtestületünk alsó tagozata 3 éve sikeresen vesz részt a Károli Gáspár Református Egyetem 

Tanítói Karának szakmai gyakorlata szervezésében és megvalósításában, hallgatóit ebben a 

tanévben két tanítónk várja szakmai gyakorlatra. 

Egy pályakezdő tanítónk az előző tanévben iskolánkban töltötte főiskolai szakmai gyakorlatát. 

Ettől a tanévtől az első évfolyamon tanít, így gyakornoki minősítésére készül.   

Ebben a tanévben egy tanító munkatársunk minősült 100%-os eredménnyel. Tantestületünk 

tagjai közül két tanító szakértői, egy tanár szaktanácsadói feladatokat lát el.  

A BTM zavarral küzdő felsős gyerekek fejlesztését egy fejlesztőpedagógus, az 1-4. évfolyam 

fejlesztésre szoruló tanulóit több tanító látja el.  

Tantestületünk munkáját az EGYMI utazó gyógypedagógusai segítik, ők látják el a 17 SNI 

tanulónkat. 

Az erkölcstan órákkal egy időben a családok igényeinek megfelelve 2 református, 2 római 

katolikus, 1 evangélikus hitoktató tart hittan órát iskolánkban. 
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Munkánkat a törvényi elvárásoknak megfelelve végezzük. Az iskola pedagógiai programjában 

foglaltak szerint és a rendelkezéseknek megfelelően értékeljük az intézmény szakmai munkáját.  

Az iskola működéséről első pedagógiai program megalkotása óta rendszeresen megkérdezzük 

az intézmény pedagógusainak, az iskolánkba járó gyerekek szüleinek és a gyerekeknek a 

véleményét. A kérdőíveket már a pedagógusok értékelési és minősítési elvárásainak megfelelve 

készítjük el. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a legalapvetőbb célnak a színvonalas 

oktatás megteremtését tekintjük a személyiség fejlesztésével és az ismeretek közvetítésével. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk az alapvető ismeretek, erkölcsi értékek, viselkedési normák 

közvetítését.  

A felmérések szerint mind a szülők, mind a pedagógusok, még a gyerekek is meglehetősen 

azonos értékeket képviselnek. Természetesen a felmérések mindig segítenek új feladatokat 

megjelölni.  

Az intézményvezetői tanfelügyelet és önértékelés eredményeit közösen elemeztük az iskola 

kibővített vezetőségével. 

A folyamatos szakmai fejlődés érdekében a továbbiakban is szükséges a felmérések elemzését 

követően az elvárások azonosítása és feladatok kijelölése. Ezt követi a beazonosított feladatok 

tervezése, amelyeket a munkatervbe építünk.  

Vezetői munkámat mindvégig lelkes, innovatív tantestület segítette. Pályám utolsó éveiben a 

mester intézményvezetői elvárások szerint, tudatos tervezéssel szeretném a tantestület munkáját 

támogatni és a hatékony intézményfejlesztést elérni. 
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3. 1. 1. 1. Pedagógus továbbképzések 

 

A sikeres tanulás és tanítás szakmai megújulás nélkül elképzelhetetlen.  

Az iskolánkban tanító pedagógusok jelentős többsége a XX. században szerezte meg 

diplomáját. A gyerekek, akiket tanítunk, már a XXI. század tanulói, leendő munkavállalói. 

Rendkívül felgyorsult változás szereplői vagyunk, erről nem lehet nem tudomást venni. A 

tudatos szakmai fejlődés szervezése mester intézményvezetői programom része.  

Az Oktatási Hivatal Bázis Intézményeként javaslatot tehetünk a szükségesnek vélt pedagógus 

képzések szervezésére. Intézményünk segítséget nyújt a szervezéshez és a képzések 

megtartásához helyszínt biztosít, így szerepet vállalhatunk a tudásmegosztásban.  

A pedagógus továbbképzések kínálata a pedagógus életpályamodell bevezetése óta jelentősen 

átalakult. Csökkent a kisebb szakmai szolgáltatók által szervezett akkreditált képzések kínálata. 

Az egyetemek, főiskolák képzései mellett lehetőség nyílik az Oktatási Hivatal ingyenes 

pedagógus továbbképzésein részt venni.   

A tantestület tagjai közül többen is vállalják, hogy térítéssel igénybe vehető, számukra fontos 

területen képezik magukat tovább. 

A főiskolai és egyetemi hallgatók mentorálása, gyakorlatvezetői feladatok ellátása érdekében 

tantestületünk 3 tagja vett részt önköltséges, szakvizsgát nyújtó képzésen. Jelenleg 4 mentor 

kollégánk van. Az elmúlt években többen ugyancsak saját költségükön vettek részt többek 

között népi gyermekjáték, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fejlesztéséhez szükséges képzésen, 

fejlesztőtorna foglalkozásokhoz szükséges akkreditált tanfolyamon.  

A tanév folyamán elektronikus formában, értekezleteken tájékoztatjuk a tantestület tagjait a 

munkánkat befolyásoló törvényi változásokról. Lehetőségeink szerint biztosítjuk számukra az 

önálló tájékozódás lehetőségét konferenciákon és szakmai előadásokon. 

Közzétesszük a mentoráló iskolák és más intézmények programjait.  Tantestületünk tagjai 

befogadják a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként iskolánk is részt vesz a 

tudásmegosztó programok megvalósításában. Az elmúlt években több szakmai programot is 

tartottunk az őszi és tavaszi pedagógiai napok keretében. 

Az iskola vezetősége a továbbképzések tervezésekor minden esetben felméri, milyen szakmai, 

módszertani tudásra van szükség az intézmény további fejlődéséhez.  

A pedagógusok szakmai továbbképzése az intézmény rövid és hosszú távú továbbképzési terve 

szerint folyik. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítjuk össze, hogy az 

megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének.  

Munkatervünk összeállításakor szorgalmazzuk a belső tudásmegosztás különböző formáit.  

A törvényi változásokat követő konferenciák és tanfolyamok látogatását minden esetben 

lehetővé tesszük a tantestület tagjai számára.   

Az iskolánkban tanuló 483 tanuló közül 80 BTM zavarral küzdő és 17 SNI tanuló szorul 

szakvéleményben előírt fejlesztésre. A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdő 

gyerekeket a nevelőtestület tagjai fejlesztik. Az elmúlt években megnövekedett a sajátos 

nevelési igényű tanulók létszáma, őket az utazó gyógypedagógusok látják el.   

Az sikeres integráció és fejlesztés érdekében a tantestület tagjai különböző területeken, 

különböző szinteken, fejlesztőpedagógiai továbbképzéseken vettek részt az elmúlt években.  



PÁLYÁZAT  Készítette: Hamzáné Szita Ilona 

Budapest, 2021. március 16. 

  - 13 - 

Ezek a képzések az iskolai munka minden területén segítik a pedagógusok munkáját.  

 

Iskolánk 1994 óta kiemelt feladatának tekinti az informatika oktatását.  

Az informatika eszközeit ma már minden területen alkalmaznunk kell. Tantestületünk tagjai 

elkötelezettek a korszerű IKT eszközök alkalmazásában.  Külső támogatók segítségével 

ingyenes továbbképzéseket szervezünk. A POK informatika továbbképzéseire tantestületünk 

több tagja jelentkezett. A továbbképzések szervezéséhez több esetben adtunk helyszínt, így 

iskolánk több pedagógusa is részt tudott venni a képzésen. 

 

 
 

A pedagógusok továbbképzési terve szerint a beiskolázási tervben támogatjuk: 

 

 a hiányzó szakok elvégzését, 

 a hiányzó kreditpontok megszerzését, 

 a tanulás támogatását segítő módszertani képzést, 

 IKT eszközök alkalmazását segítő képzést, 

 a kiemelt figyelmet érdemlő tanulókkal való foglalkozáshoz szükséges képzést, 

 

A korszerű oktató-nevelő munka fejlődése érdekében minden lehetséges pedagógus 

továbbképzést figyelemmel kísérünk, és lehetőségeink szerint támogatjuk a tantestület 

tagjainak továbbképzését. 

 

3. 1. 2. Az iskola kibővített vezetősége 

 

A kibővített vezetőség tagjai az igazgatóhelyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői, 

a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint az ökoiskola vezetője és az intézmény 

vezetője. Az éves munkatervben meghatározottak és az előírás szerint szervezzük az 

üléseket. Közösen tervezzük meg az iskolai tanév helyi rendjét, a programokat is közösen 

készítjük elő.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Mesterpedagógus

Fejlesztőpedagógiai képzés

Szakvizsga

MA végzettség

Főiskolai, egyetemi informatikai végzettség

további egyetemi szak

Mentor

Tantestületi továbbképzések néhány területen
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Elkötelezett munkájuk nélkül nem képzelhető el mindaz a sok program, amely az elmúlt 

években megvalósult. 

 

3. 1. 3. Munkaközösségek 

 

A munkaközösségek támogatásával szervezzük az éves munkatervben szereplő szakmai 

programokat, hagyományunk szerint működő közösségi rendezvényeket. A vezetőség a 

következő tanév kiemelt feladatait és programjait mindig az előző tanév végén, az értékelést 

követően határozza meg az elkövetkező évre.  

Iskolánkban, a 2020/2021 tanévben az alábbi munkaközösségek segítik a szakmai munka 

tervezését, szervezését:  

 

 Alsó tagozat 1-2. évfolyam szakmai munkaközösség  

 Alsó tagozat 3-4. évfolyam szakmai munkaközösség 

 Informatika munkaközösség  

 Reál munkaközösség  

 Humán szakmai munkaközösség  

 Osztályfőnöki munkaközösség-diákönkormányzat  

 Testnevelés szakmai munkaközösség  

 Ökoiskola 

 

A kerületi munkaközösségek közül az Informatika munkaközösség munkáját, a Megyeri Úti 

Általános Iskola tantestületének pedagógusa vezeti.  

 

A munkaközösségek feladata az intézményben folyó szakmai műhelymunka fejlesztése és 

eredményes szervezése. Az elvárásokat minden esetben az iskolával szemben támasztott 

követelmények, törvényi előírások határozzák meg.  

Szakmai munkánk összehangolását a munkaközösségeken, tagozatokon átívelő egységes 

elvárásrendszer segíti. Szakmai munkánk dokumentumait az iskolai élet minden területén a 

pedagógusok minősítéséhez megfogalmazott kritériumok alapján egészítettük ki. 

Az eredményes pedagógus minősítések és önértékelések sikerét az iskola elvárásrendje 

segíti. Az iskolai munkatervek tartalmát 2011-től a Referencia Iskolák számára előírt 

elvárások alapján határoztuk meg. Az elvárásrendszert a munkaközösségek tagjai 

figyelembe vették programjaik szervezésekor. Az itt megfogalmazott célokat egy évtizede 

minden pedagógus beépíti napi munkájába.  

 

A munkatervekben meghatározott célok megvalósulását a beszámolók elkészülése után az 

iskola vezetősége értékeli. Az erősségeket és gyengeségeket a szakmai közösségek időről 

időre azonosítják, majd további programok szervezésével igyekeznek a fejlődést segíteni.  

A tantestület tagjai tantárgygondozóként segítik a munkaközösség-vezető feladatait. Egy-

egy tantárgy szakmai továbbképzését, versenyeit és rendezvényeit készítik elő. Segítik a 

BECS feladatainak ellátását, valamint a gyakornoki program végrehajtását. Figyelemmel 
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kísérik a pályázatok kiírását, amennyiben lehetséges, részt vesznek a pályázatok 

előkészítésében és megvalósításában.    

 

3. 1. 4. Munkatervek 

 

Az intézmény munkaterve a törvényi változásoknak és a Tankerület elvárásainak megfelelve 

minden esztendőben előre meghatározott szempontok alapján a munkaközösségek 

javaslatainak megfelelően készül el. A tanév végén az értékelés időszakában minden 

esztendőben igyekszünk előre meghatározni a következő tanév feladatait. 

Az iskola éves munkaterve lehetőséget ad minden pedagógusnak az elvárt kompetenciák 

fejlesztésére az egész tanév folyamán. 

Büszkék vagyunk az elmúlt évek szakmai programjaira. Szakmai munkaközösségeink a 

járványidőszakot megelőzően színvonalas szakmai programokat szerveztek iskolán belül, 

valamint tudásmegosztás érdekében a küldő partnerek számára is. Sajnos a COVID járvány 

kezdete óta a személyes jelenlétet igénylő programok nem valósulhattak meg.  

 

3. 1. 5. Az intézmény nevelő-oktatómunkát segítő és technikai dolgozói 

 

A nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő dolgozók, feladataikat a nevelőtestülettel szoros, 

napi kapcsolatban végzik, munkájukra minden pedagógus bátran támaszkodhat.   

A Megyeri Úti Általános Iskolában egy pedagógiai asszisztens támogatja a pedagógusok 

munkáját.  

Az iskola ügyviteli feladatait két iskolatitkár látja el. Lelkiismeretes munkájukra 

biztonsággal támaszkodhat az iskola vezetősége és a tantestület, szívükön viselik az iskola 

sorsát.    

Az informatikai, oktatástechnikai feladatokat, valamint a postázást és beszerzést iskolánk 

rendszergazdája látja el. Az informatikai eszközök száma jelentősen megnövekedett az 

elmúlt években, így a rendszergazda feladatai is megszaporodtak. Munkatársunk lehetősége 

szerint mindenben segíti a munkánkat.  

A működtetés feladatait egy gondnok segíti, egy kertész segítségével közösen látják el az 

iskola körüli feladatokat.  

Rendkívül sok felújítást, karbantartást végeznek el. Munkatársaink minden segítséget 

megkapnak, ha elromlott, vagy felújításra szorul bármi az épületben. 

A COVID online oktatás első szakaszában több lépcsőház, tanterem, nyílászáró festése 

készült el segítségükkel. A második online oktatás idejére is hasznos, az iskola fejlődését 

szolgáló munkák elvégzésére készülünk. A takarítók és a portások szintén igyekezettel 

segítik a karbantartással kapcsolatos munkák utáni feladatok ellátását és a fertőtlenítés 

feladatait. A tálalókonyha dolgozóival igyekszünk jó munkakapcsolatot kialakítani.   
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3. 1. 6. A tanulócsoportok 
 

Az iskola körzete az elmúlt években többször is megváltozott. Körzetünk jelentős része 

családi házas környezet, lakópark. Az elmúlt években a lakóházak megújultak, az új 

lakóparkok mára benépesültek.  

Az iskola körzetéhez tartozó Megyeri út, Fóti út és a Váci út által határolt területről nehezebb 

körülmények között élő családok érkeznek hozzánk.  Erről a területről az átlagnál jóval 

magasabb létszámban iratkoznak be hátrányos helyzetű tanulók. A körzethez tartozó SOS 

KRÍZIS Alapítvány Gyermekotthon tanköteles tanulói is iskolánkban tanulnak. Ebben a 

tanévben 10 olyan tanuló jár hozzánk, aki az otthon lakója. Mindegyik tanuló kiemelt 

figyelmet igényel, így az otthon vezetőjével szinte napi kapcsolatban vagyunk.  

 

A 2020-2021. tanévet 483 beírt tanulóval kezdhettük meg.  

Az 1-5. évfolyamon 3-3 párhuzamos, a 6-7. évfolyamon 2-2 osztály, a nyolcadik évfolyamon 

3 osztály működik. 

A csoportok átlaglétszáma 22 fő. 
 

3. 1. 6. 1. Gyermekvédelem 
 

A gyermekek védelmének érdekében szinte napi kapcsolatot tartunk a jelzőrendszer 

segítőivel. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival az osztályfőnökök és az iskola 

vezetősége tart kapcsolatot. 

A gyermekvédelem prevenciós feladatait a COVID időszakot megelőzően az iskola rendőre 

is segítette előadásokkal és szülői értekezlettel.  
 

Gyermekvédelmi adatok az intézményben 
Érintett gyermekek 

száma (fő) 

Veszélyeztetett gyermekek száma 37 

Hátrányos helyzetű gyermekek száma 25 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 8 

Védelembe vett gyermekek száma 3 

Szakellátott (állami gondoskodásban) elhelyezett gyermekek 

száma (nevelésbe vett) 
1 

Nagycsaládosok száma 46 

Étkezési kedvezményben részesülő gyermekek száma 120 

0

200

400

600
Tanulók létszáma 2006 - 2020.
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Az osztályfőnökök kiemelt feladata a gyerekek ügyeinek követése és a jelzési kötelezettség. 

Amennyiben szükséges, telefonon, és személyesen is kapcsolatot tartunk az érintett 

családokkal.  

A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk. Minden esetben 

megtesszük a szükséges jelzést, azonban kevés esetben tudtunk pozitív eredményt elérni. A 

kapcsolatunk hosszú ideje inkább adminisztratív, mint segítő jellegű. 

Ebben az esztendőben 5 olyan beírt tanulója is van az iskolánknak, akiknek gondviselője 

ellen hatósági eljárást kellett indítani igazolatlan mulasztás, kiskorú gyermek 

veszélyeztetése miatt.  

 

3. 1. 6. 1. 1. Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók 

 

Kiemelt figyelmet érdemlő tanulók 
Érintett gyermekek 

száma (fő) 

Gyermekek különféle magatartási, pszichológiai és 

teljesítményzavar, beilleszkedési nehézségei (BTM) 
80 fő 

Speciális nevelési igény (SNI) 17 fő 

 

A tanulmányi eredményeket tekintve iskolánk az elvárható szintnek megfelelő, jó eredményt 

ér el. A 2020-2021. tanévben az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga 4,18. 60 tanuló (14 %) 

a félévben végzett kitűnő eredménnyel, 27-en jeles eredménnyel (6%). A tantárgyi 

követelményeket a tanulók 5%-a nem teljesítette.  4 fő hiányzásai miatt nem volt értékelhető.  

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük. 483 

tanulónk közül 80 fő beilleszkedési, tanulási magatartási zavarral küzd, 17 fő sajátos 

nevelési igényű. A dysfunkciós zavarral küzdő gyerekek fejlesztését kiscsoportokban, az 

órarendbe illesztve a tanítók, 1 fejlesztőpedagógus és több szaktanár látják el a szakértői 

javaslatok szerint. A fejlesztőmunkát minden esetben felmérés és tervezés előzi meg.  

Ebben a tanévben az 5. osztályosokat bontott csoportban tanulás-módszertani 

foglalkozásokkal segítjük. Gyengébben teljesítő tanulóinknak differenciált 

képességfejlesztő foglalkozásokat szervezünk a tanítási órák után.  

 

3. 1. 6. 1. 2. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

 

Iskolánkban magas a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszáma. Őket a tanórákon 

és a tanórákon kívüli foglalkozások keretein belül egyaránt segítjük.  

Munkaközösségeinkkel, majd a kibővített vezetőséggel elemeztük az iskola lemorzsolódási 

mutatóit. A TEIT megvalósulása érdekében feltérképeztük az eredményeket, a fejlesztés 

lehetőségeit.  

A gyenge tanulmányi eredményt elérő, vagy magatartási problémát tanúsító gyermekek 

szüleivel minden esetben igyekszünk mielőbb kapcsolatot teremteni.  

A tanulási és magatartási problémákkal küszködő gyerekek különleges bánásmódot és 

törődést igényelnek. Az esetek egy részénél a Pedagógiai Szakszolgálat és a Gyermekjóléti 

Szolgálat segítségét vesszük igénybe. Előfordul, hogy egy-egy konzultációra, vizsgálatra, 
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vagy fejlesztő foglalkozásra hosszú ideig kell várni. A sikeres megsegítés érdekében 

kiemelten fontos a szakmai együttműködés továbbfejlesztése.  

A fejlesztések órarendjét az igazgatóhelyettesek közreműködésével, az iskola 

munkarendjéhez igazodva a tanév kezdetén szervezzük meg.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók létszáma az elmúlt négy évben megnövekedett.  

A szakértői véleményekben előírt fejlesztést az Egységes Gyógypedagógiai Intézmény utazó 

gyógypedagógusai látják el. Az elmúlt két évben részben javultak az ellátás feltételei.  

A fejlesztőpedagógusok külön, erre a célra berendezett helyiségekben, a gyerekek órarendjéhez 

igazodva végezhetik munkájukat. A fejlesztőpedagógusok munkájának megsegítésére egy 

mozgásfejlesztő, valamint egy kiscsoportos foglalkozásra alkalmas szobát alakítottunk ki.  

 

3. 1. 7. Országos képességmérés  
 

Az országos mérések eredményeit tekintve az elmúlt években, a vizsgált tanulócsoportok a 

tőlük elvárható szinten teljesítettek. A hozzáadott pedagógiai értéket tekintve kiemelkedő 

eredményeket értünk el. 

Tanáraink a közismereti tantárgyak óráinak keretében készítik a gyerekeket az országos 

kompetenciamérésekre. Munkánk során törekszünk a kompetencia alapú oktatással biztosítani 

a tananyag elsajátítását.  

Minden tanév elején és végén feltáró-elemző, belső mérést végzünk a matematikai és 

anyanyelvi alapkészségek elsajátításának felmérése érdekében. A belső mérések eredményeit 

mérés-értékelés végzettséggel rendelkező pedagógusaink, szakértő, szaktanácsadó 

munkatársaink elemzik. Mester intézményvezetői feladataim között kiemelt helyen áll a magas 

szintű alapkészség fejlesztés lehetőségeinek segítése.  

Az OKM mérések eredményeit az eredmények publikálását követően az adott tanulócsoport 

szaktanárai dolgozzák fel elsőként. A mérési, értékelési eredményeket pedagógusaink beépítik 

a tanulási-tanítási folyamatba. Szaktanácsadó munkatársunk, a humán munkaközösség 

vezetője, a kibővített vezetőség tagja az elemzéseket előkészíti, majd közzéteszi a tantestületi 

értekezleteken. 

A 2019-ben a 6. évfolyamon mért tanuló 56 gyermek közül 5 fő SNI, 10 fő BTMN zavarral 

küzdő, 1 fő HHH. A mérésben résztvevő tanulók több mint egynegyede egyéni fejlesztésre 

szorult. Az eredmény szerint jobban teljesítettünk az országos átlagnál. A Budapesten működő 

nagy iskolák eredményeit ez az évfolyam azonban nem tudta teljesíteni. A tanulók egyéni 

eredményeit tekintve elégedettek lehetünk, mert többségében szép eredmények születtek. 
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A 8. évfolyamon 56 fő írt felmérést. Közülük 1 tanuló SNI, 10 gyerek BTMN szakvéleménye 

szerint szorult differenciált képességfejlesztésre. Két tanuló hiányzott ezen a napon. Erről az 

évfolyamról a tanulók egynegyede továbbtanult 6 évfolyamos intézményben. Az itt maradó 

gyerekek közül így arányaiban sokkal többen szorultak egyéni támogatásra. Pedagógusaink 

fejlesztő tevékenységének köszönhető, hogy az évfolyam az elvárt szinten teljesített. 

 

 

 

A mérések eredményeit elemezve munkaközösségeink készítették el az intézkedési tervet, 

melyben kijelölték a fejlesztés feladatait. A tanév folyamán, nyomon követik az egyes tanulók 

fejlődését.  

A vezetői önértékelés során kiértékelt kérdőív eredménye szerint a megkérdezett szülők 64,6%-

a teljes mértékben, 16,9% többségében, további 15,4% általában elégedett az iskola 

matematikai alapkészségek, valamint szövegértés fejlesztő munkájával.  
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3. 1. 8. Tehetséggondozás  

 

A COVID helyzet miatt sok verseny megrendezése rendhagyó keretek között folytatódott.  

Pedagógusaink az online versenyekre is sikeresen készítették fel a gyerekeket. 

Büszkék vagyunk a tanulmányi- és verseny eredményeinkre, igyekszünk megújítani ezeket. 

 

  
 

A versenyhelyzet, az irányított, önálló felkészülés jó hatással van a gyermekek 

személyiségfejlődésére. A szereplés lehetősége motiválja a gyerekeket. A tehetséggondozás 

minden pedagógus kiemelt feladata. Hagyományaink szerint minden tanévben lehetőséget 

teremtünk az iskolai szintű versenyek megszervezésére. Minden tantárgy esetében fontosnak 

tartjuk a tanulók és tanulócsoportok közötti megmérettetést és versenyhelyzeteket.  

Kiemelten tehetséges tanulóink iskolai, kerületi, budapesti és országos versenyekre készültek 

fel a tavalyi évben, közülük többen értek el szép helyezéseket.  

Minden versenyeredményt közzéteszünk az iskola weboldalán, és az iskola digitális 

évkönyvében.  A szép eredményeket a Házirendben meghatározott dicsérettel jutalmazzuk. 
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            Kerületi versmondó verseny eredményhirdetése 2021. március 2. 

 

Az okleveleket kifüggesztjük az iskolában. Munkaközösségeink az iskola lehetőségei szerint, a 

járványhelyzettől függően igyekeznek a kerületi, fővárosi tanulmányi versenyek szervezésében 

évről évre szerepet vállalni.  

A vezetői önértékelés kérdőívének kiértékelése szerint a megkérdezettek 61,5%-a teljes 

mértékben, 29,2%-a többségében elégedett az intézmény tehetséggondozásával. 

 

 

 

A tehetséggondozás fejlesztését kiemelt feladatnak tartom. A pozitív megerősítés és a 

jutalmazás rendkívül jó hatással segíti a gyermekek személyiségfejlesztését. Az iskolánk házi 

versenyeinek szervezésére érdemes az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetni.  

 

3. 1. 9. Beiskolázási mutatók 

 

Az iskola első pedagógiai programjának megalkotásakor felmértük, és azóta is rendszeresen 

megkérdezzük a tanulókat és szüleiket, hogy milyen intézményben tervezik az általános iskolát 

követően a továbbtanulást. Tanulóink többsége a szakmai végzettséget is adó, jó eredményeket 

felmutató képzéseket választják. Közülük is, magas létszámmal készülnek a középfokú, 

informatikai végzettséget adó iskolákba. A pályaválasztást kiemelt figyelemmel segítjük. 

Osztályaink a járványhelyzetet megelőzően minden esztendőben részt vettek a középiskolák 

rendezvényein, bemutatkozó programjain. Szüleikkel, osztályfőnökeikkel együtt tekinthették 
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meg az Újpesti Kulturális Központ és a fővárosban rendezett más középiskolai börzéket, 

pályaválasztási rendezvényeket. 

Növendékeink a középiskoláktól kapott visszajelzések alapján, az elvárható szinten állják meg 

helyüket. A kötelező közzététel elvárt adatait sajnos nehezen lehet egységes szempontok 

alapján összehasonlítani. Miután a tanulók 0. és 9. évfolyamon folytatják tanulmányaikat, az 

összehasonlítható tantárgyi eredmények száma is csökken. A 0. és 9. évfolyamon legfeljebb a 

matematika, magyar nyelv és irodalom, illetve idegen nyelv értékelését lehet összevetni az 

általános iskolai eredményekkel. A felsőbb évfolyamokon a tantárgyak elnevezése és 

tananyagtartalma is nehezen hasonlítható az általános iskolai tantárgyakkal. Előrehaladásukról 

igyekszünk személyesen is tájékozódni. Tanítványaink szívesen jönnek vissza egykori 

iskolájukba beszámolni eredményeikről. 

Közülük egyre többen, szívesen töltik el iskolánkban a közösségi szolgálatot. Ilyenkor volt 

osztályfőnökük mentorálja őket.  

 

 

3. 1. 10. Az oktató-nevelőmunka tárgyi feltételeinek fejlődése   

 

Újpest Önkormányzata felújítással ajándékozta meg 2015-ben a 100. tanévét ünneplő iskolát.  

A Megyeri Úti Általános Iskola régi és új épülete korszerű hőszigetelő vakolatot új külső 

nyílászárókat kaphatott.  
 

   

 

A kertes, családi házakkal körülvett intézmény családias légkörben várja tanulóit. Sok 

gyereknek a szülei, nagyszülei, dédszülei is ebben az iskolában tanultak meg írni, olvasni.   
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A megújult iskola tágas, világos, megfelelő teret biztosít a gyerekeknek a tanulásra, szabadidős 

foglalkozásokra.  

 

Intézményvezetői munkám kiemelt feladata a motiváló, tanulást segítő tárgyi környezet 

fejlesztése. Az elmúlt évek alatt nagyon sok fejlesztés történt az intézményben.  

Igyekszünk minden lehetőséget kihasználni, folyamatosan keressük a megújulás lehetőségét.  

A tantermek barátságosak, jól felszereltek. A tanítás folyamatosan megújuló informatikai 

környezetben zajlik. 

 

   
 

A kosárlabda népszerűsítését a Megyeri Tigrisek iskolánk falai között kezdhette meg. 

Eredményes működésük lehetővé tette az iskola sportolással kapcsolatosan használható 

helyiségeinek felújítását.  A 2014-2015. tanévben a Megyeri Tigrisek pályázati keretből, 

valamint Újpest Önkormányzata által biztosított további támogatással tudta a felújítást 

megvalósítani. Korszerű sportparketta, új ütéscsillapító falak, mászókötelek, korszerűsített 

világítás, két nagyteljesítményű ventillátor és fűtésrendszer várja a sportolókat. A 2015-2016. 

tanévben az öltözők, zuhanyzók, valamint az új épület felső szintjén a mellékhelyiségek is 

megújulhattak a sikeres támogatás eredményeként.  

 

  
 

A sportudvarunkra tervezett sportcsarnok építési tervei nem valósulhattak meg. Az udvar 

megújulására igyekszünk egyéb támogatási forrást, támogatót keresni.  

A felújítás és karbantartás tervét, a hibákat és lehetőségeket figyelembe véve évente egyeztetjük 

a tankerület munkatársaival.  
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A testnevelés szertár minden esztendőben lehetőséget kapott a fejlesztésre. Újpest 

Önkormányzata a járványhelyzetet megelőzően a Diákolimpia, valamint a Futó és Kerékpáros 

Fesztivál díjaival támogatta Újpest iskoláit.  

A versenyeken elért kiváló helyezések évről-évre jelentős támogatással segítették iskolánkat. 

Az egésznapos benntartózkodás keretében iskolánk több sportegyesület működésével teremt 

lehetőséget a tanulóknak a különböző sportágak megismerésére és gyakorlására. 

A hatékony oktató-nevelőmunka feltételeit lehetőségeink szerint igyekszünk folyamatosan 

fejleszteni. A szakleltárak fejlesztésére azonban sajnos kevés volt a lehetőségünk.  

Az eszközök beszerzését az iskola költségvetésén kívül pályázatok és a Megyer 2000 

Alapítvány is segíthette. Oktatóprogramokat vásárolhattunk, és támogatások tették lehetővé a 

könyvtár elektronikus tananyagainak és logikai-stratégiai játékainak bővülését. 

Az elmúlt években lehetőségeink szerint igyekeztünk beszerezni minden tanulócsoport részére 

a kor követelményeinek megfelelő, szemléltetésre alkalmas IKT eszközöket. 

Az eszközök javítása, folyamatos pótlása állandó feladatot jelent.  
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Csekély mértékben minden évben fejleszthettük a NOKS dolgozók eszközellátottságát.  

Lehetőségeinkhez mérten fejlesztettük a titkárság berendezését is.  

Új fénymásoló és szkennerek segítik az ügyviteli feladatok ellátását. A telefonhálózat sajnos 

fejlesztésre szorul, az épületen belül jelenleg nem elegendő az épületen belüli kommunikációra. 

Az irodában jelenleg használt számítógépek egy része elavult, ezek cseréje folyamatban van. 

2005-től szigorú költségvetési gazdálkodásunk lehetővé tette, hogy a bútorok beszerzése 

folyamatossá válhatott. A fenntartó megváltozásáig Újpest Önkormányzatától, ezt követően a 

Klebelsberg Intézményfenntartótól kaphattunk támogatást a tantermek, kiszolgáló helyiségek 

berendezéséhez. Új bútorok kerülhettek az igazgatóhelyettesek irodájába, valamint a tanári 

szobába.  

 

 

3.1. 11. Gazdálkodás  

 

Fontosnak tartom az intézmény tervszerű, gazdaságos működését, a rendelkezésünkre álló keret 

mindenkor szigorú betartását. Vezetői pályám kezdete óta arra törekszem, hogy a rendelkezésre 

álló források felelős tervezéssel az intézmény további fejlődését, a közösen meghatározott 

célokat szolgálják. 
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Mester intézményvezetői céljaim között kiemelt szerepet tulajdonítottam a motiváló, a 

tanulást is segítő, esztétikus iskolai környezet kialakításának. A fejlesztő-újító tevékenység 

folyamatosan jelen van az iskola életében.  

Hitem szerint a motiváló, esztétikus tanulási környezet építése motiváló hatást gyakorol az 

iskolában tanuló gyermekek és pedagógusok életére. Mindennapjaink nagy részét az iskolában 

töltjük, így kellő odafigyeléssel, felelősséggel kell kialakítanunk azt a fizikai és pozitív 

szellemiséggel bíró környezetet, amelybe az óvodából és a családokból várjuk a gyerekeket 

nap-mint nap az iskolába.  

A fejlődés érdekében e témakörben tanulmányoztam a szakirodalmat és más országok 

gyakorlatait.  

Pedagóguspályám első állomása az óvoda volt. A 3-6 éves korosztály számára a 

csoportszobákban kialakított barátságos, a nevelő-oktatómunkát segítő környezet még 

természetes elvárás. Sajnos az első osztályosokat az iskolák többsége nem tudja hasonló 

környezetben fogadni. Természetesnek vélem, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenetet az 

iskolai környezet pedagógiai szempontok szerinti átalakításával is segítenünk kell. Mindezt a 

gyermekek harmonikus nevelési környezetének kialakítása és sikeres beilleszkedése érdekében 

kiemelkedően fontosnak tartom.  Tanulmányaim során igyekeztem megismerni az óvodák, 

alternatív iskolák, valamint a környező országok oktatási intézményeinek iskolaépítési 

szokásait. Iskolánkban több ízben felmértük, hogy a szülők, pedagógusok, tanulók mennyire 

elégedettek az iskola berendezésével. A feltáró-elemző tevékenység visszatérő feladat az 

iskola munkatervében. Az elvárásokat és az eredményeket a szakmai érdekek 

figyelembevételével összevetve elemezzük, majd ezt követően tervezzük meg a további 

fejlesztéseket.  

Az intézmény fejlesztését továbbra is több forrásból igyekszünk megvalósítani.  

Az osztályok minden évben igyekezettel segítik az iskola belső környezetének megújulását. 

A tantermeket, folyosókat gyerekmunkák, növények, oklevelek díszítik. Mivel mindenki 

hozzájárul az iskola esztétikus környezetének kialakításához, így ritkán fordul elő a rongálás.  
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A vezetői önértékelés során a megkérdezettek 44,6 % teljes mértékben, 35,4% többségében, 

20% általában elégedett a tanulók számára biztosított környezettel. A kérdőívek kiértékelését 

követően új célokat jelölünk meg ezen a területen is.  

 

3. 1. 12. Könyvtár 

 

Az iskola könyvtára nyugalmat árasztó, kellemes környezetben várja kis olvasóit. A régi épület 

tágas, világos tantermében működik. Rendszeresen ad otthont a tanulmányi versenyek 

lebonyolítására, de szívesen jönnek falai közé a gyakorlatra érkező főiskolások, egyetemisták 

is az óráikat előkészíteni és módszertani megbeszéléseket tartani.  

 

  

 

Tanulóink olvasóvá nevelését több, évek óta jól működő program és szakavatott, munkáját 

magas színvonalon ellátó könyvtáros segíti. Munkáját a könyvtár forgalma dicséri leginkább. 

Legkedvesebb programjaik egyike a könyvajánló verseny. A könyvcsere napja és a könyvtári 

vetélkedők sora, mind a könyvek megszerettetését segítik. A könyvtár vezetője természetesen 

könyvtári órákat is tart. Tanulóink a napközi és tanulószoba ideje alatt rendszeresen kérnek 

segítséget a házi feladathoz kapcsolódó kutatómunkához. Feladataik megoldásához a 

könyvtárban is rendelkezésre áll a világháló, a projektor, valamint a fenntartó által beszerzett 

tabletek. Így azok a tanulók is segítséget kaphatnak, akiknek nem áll rendelkezésére megfelelő 

technikai háttér. Ilyenkor az egyéni tanulási módszerek, a kutatómunka elsajátítását könyvtáros 

tanítónk segíti.    
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Az elmúlt években a könyvtári állomány kevés támogatást kaphatott a gyermekek számára is 

kedves, szépirodalmi és természettudományos művekre. 

Igyekeztünk más forrásból, kiadóktól támogatást szerezni. Így ajándék kiadványokkal is 

bővülhetett az állomány. A Raabe Kiadó 2016-tól 644 000 Ft értékű szakmai, módszertani 

kiadvánnyal támogatta iskolánkat.   

Az iskola alapítványa 2016-2021-ig a kuratórium döntése alapján 147 150 Ft értékű támogatást 

nyújtott a könyvtárnak. A 2020/2021. tanévben a Megyer 2000 Alapítvány további 100 000 Ft 

értékű támogatással segíti a gyermekek által kedvelt könyvek beszerzését. 

 

 
Az iskolai könyvtár feladatai közé tartozik a tartós tankönyvek nyilvántartása, tárolása is.  A 

jelenleg alkalmazott tankönyvek tárolásának feltételeit szeretnénk folyamatosan fejleszteni.   

A 2019-2020. tanév második felében az iskola digitális nyilvántartással és könyvtári szoftverrel 

bővülhetett. A könyvek egy részét a gyerekek rojtosra olvasták, így a leltár végén selejtezni is 

kellett. A digitális munkarend ideje alatt könyvtárosunk, pedagógiai asszisztensünk és 

tantestületünk önkéntes tagja segítségével elkészülhetett a leltár és a nyilvántartás.  

Az iskola tanulóinak olvasóvá nevelését szolgálja a Könyvtár és a Diákönkormányzat közös 

programja a „Tégy egy könyvet - végy egy könyvet” mozgalom. A portán, valamint az első 

emeleti zsibongóban kellemes környezetben három könyvespolc fogadja az „alkalmi” 

olvasókat. A látogatók közül bárki elvihet és hozhat egy-egy könyvet. A gyerekek és felnőttek 

egyaránt szívesen lapozgatják a szabad könyvespolcon lévő kiadványokat. Mindenki talál 

közöttük számára kedves kiadványt. Az igényes környezet igényességre nevel. A polcok 

mindig rendezettek, a könyvek a program kezdete óta nem fogytak el.  

  

„A gyerekek nem a kötelesség kényszeréből fognak tanulni, hanem a játék szeretetéből.”  

(Platón) 

 

Iskolai könyvtárunk ad helyszínt az „Okos játékok” foglalkozásainak is.  

      

db érték db érték db érték db érték db érték

Megyer 2000 Alapítvány 0 0 Ft 83 24 900 Ft 1 3 990 Ft 94 118 260 Ft 178 147 150 Ft

RAABE Kiadó 7 35 000 Ft 0 0 Ft 63 525 000 Ft 14 84 000 Ft 84 644 000 Ft

Észak- Budapesti 

Tankerület
0 0 Ft 0 0 Ft 22 53 190 Ft 31 100 215 Ft 53 153 405 Ft

Szőlőtő Kétnyelvű 

Oktatási Nonprofit Kft.
0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 20 21 000 Ft 20 21 000 Ft

Összesen: 7 35 000 Ft 83 24 900 Ft 86 582 180 Ft 159 323 475 Ft 335 965 555 Ft

Összesen
Könyvtári beszerzések 

2016-2021

2016 2017 2018 január - május 2018. június - 2021. március 9.
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A fejlesztő és stratégiai játékok készletét évről évre igyekszünk bővíteni. A beszerzést a 

költségvetési kereten felül a Diákönkormányzat, pályázatok és a Megyer 2000 Alapítvány 

támogatja. 

 

A játék régóta jelen van az iskolánk mindennapjaiban. Az óvodából érkező gyerekeket a 

tantermekben, az iskola könyvtárában, udvarán is játékok várják. A MINDLAB játékokat 

Csendes Éva tanfolyamain ismerhette meg tantestületünk, és az okos játékokat több pedagógus 

is alkalmazza. A társasjátékok segítik az együttműködés képességének fejlesztését. A játékok 

alkalmazását az oktatásban kiváló lehetőségnek tartjuk.  

Ezt felismerve kezdtük meg közös együttműködésünket a Pécsi Egyetemmel, melynek szakmai 

műhelye segíti a matematika kártyajátékokkal történő oktatását. A „Lapot kérünk” csomag 

használatát minden tanulócsoportunk számára elérhetővé tettük az alsó tagozaton. A módszer 

alkalmazását igyekeztünk a felső tagozatra is kiterjeszteni. Jelenleg két csoport bekapcsolódása 

biztosított. Terveink szerint a felsőbb évfolyamok további területeken is bekapcsolódhatnak a 

Pécsi Egyetem DIENES kutatásaiba.  

Szakmai munkánkat az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként mutathatjuk be az érdeklődő 

iskoláknak. Munkánkat kutatásokkal segítik az egyetem hallgatói, melybe tantestületünk tagjai 

is bekapcsolódhatnak. 

 

  

 

3. 2. 1. Az Intézmény Pedagógiai Programja 

 

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott elvárások megvalósításának tervét és a tantestület 

által elfogadott közös értékeket iskolánk tantestülete a Helyi Pedagógiai Programban 

fogalmazta meg. Az iskola pedagógiai programját a törvényi változásoknak megfelelve 

felülvizsgáltuk, az iskola helyi tantervét az elvárásoknak és a törvényi előírásoknak megfelelve 

módosítottuk. Az intézményi céloknak való megfelelést a pedagógusok egyéni tervei alapján 

kiegészített tanmenetek, a munkaközösségek által összeállított munkatervek, valamint az iskola 

munkaterve, teszik lehetővé.   

Tantestületünk tagjaitól a NAT kiemelt területeire és a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére 

összpontosító nevelő–oktató munkát várunk el. 

A tanulás tanítása minden munkaközösség kiemelt feladata. Az iskola Pedagógiai 

Programjának megvalósítását a munkatervek tartalmazzák. A megvalósulást a beszámolók 

segítségével értékeli az iskola vezetősége. 
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3. 2. 1. 1. Emelt óraszámú informatikaoktatás 

 

A társadalom természetes elvárása az iskolától, hogy tanulóit korszerű, tudásszerzésre 

alkalmas, folyamatosan fejleszthető digitális írástudással készítsék fel a továbbtanulásra és a 

hétköznapi életben való boldogulásra. Iskolánkat meglévő személyi és tárgyi feltételei, 

tapasztalata kötelezi a további folyamatos fejlődésre.  

A ma iskolába érkező gyerekek, már nem taníthatók csupán a konzervatív pedagógiai 

módszerekkel és eszközökkel, így a folyamatos szakmai megújulás elengedhetetlenné vált.  

Intézményünk az elvárásoknak megfelelve 27 éve kezdhette meg az informatika oktatását. 

Budapest iskolái közül, akkor a második lehetett a sorban. Az ünnepélyes megnyitón egy 

géptermet adhattunk át Commodor 64 gépekkel a gyerekeknek a Fenntartó Újpest 

Önkormányzatának támogatásával és az alapítvány segítségével.  

Az elmúlt évtizedekben minden lehetséges forrást felkutatva segítettük az eszközpark 

folyamatos fejlesztését. Rövid és hosszú távú informatikai fejlesztési céljaink széleskörű 

támogatással, maradéktalanul megvalósulhattak. 

A KMR régióban az informatikai eszközök beszerzését támogató pályázatokon iskolák nem 

vehettek részt. Ez idő alatt az iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány támogatása és az 

adományok felkutatása volt az egyetlen lehetőség a szükséges eszközök beszerzésére.  

Az IKT eszközök beszerzése 2013. előtt Újpest Önkormányzata majd ezt követően az Észak 

Budapesti Tankerület beszerzésével, valamint támogatóink, és a Megyer 2000 Alapítvány 

támogatásával váltak lehetővé.  

 

 
 

        
 

11
50

Laptopok 
beszerzése

Tankerület

Alapítvány

4
8

3
3

Tabletek 
beszerzése

Tankerület

Bilingual
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A belső informatikai hálózat kiépítését Újpest Önkormányzata támogatásával kezdhettük el 

2011-ben. 2012 óta a belső hálózat folyamatos fejlesztése mellett a szélessávú internet elérése 

is lehetővé vált. A KIFÜ által megkezdett további fejlesztés folyamatban van.  

2020 szeptemberében Újpest Önkormányzata és Tankerületünk támogatásával készülhetett el 

iskolánk első okos tanterme. Az okosterem lehetőséget adott a korszerű informatikai 

eszközökkel történő képzésekre, szakmai programokra.  

 

 
 

Mára minden tanteremben projektor, interaktív tábla, LCD televízió segíti a szemléltetést. A 

szaktantermekben és osztálytermekben mindenhol lehetővé vált az iskolai hálózat és az internet 

elérése.  
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Az IKT kulcskompetencia és a hozzá kapcsolódó új tanulási módszerek elsajátítása kiemelt 

feladat a pedagógusok számára.  

A különböző tantárgyak korszerű szemléltetési lehetőséggel bővültek. Az oktató programok 

felhasználása a tanításban egyre fontosabb, hiszen a gyerekek a korszerű oktatástechnikai 

eszközökkel, sokkal jobban motiválhatók. A differenciált képességfejlesztésben pedagógusaink 

közül egyre többen, sikeresen alkalmazzák az informatika által kínált lehetőségeket. 

A 2019-2020. tanévtől iskolánk Dr. Csépe Valéria professzor asszonytól felkérést kapott a 

Matific és a myON oktatóprogramok tesztelésére. A programban több tanulócsoport is részt 

vett.  

Az osztálytermekbe kihelyezett tanári gépek lehetőséget adnak a KRÉTA elérésére, így az 

adminisztráció egy része a tantermekben is elvégezhető.   

Az iskola tantervében szereplő emeltszintű informatika tananyag készség szintjén történő 

elsajátíttatása nagyszerű lehetőségeket teremt a gyermekek számára nagyon sok területen. 

Az informatika eszközeivel a gyerekeknek új tanulási módszerek elsajátítását tesszük lehetővé.    

Tanulóink az internet adta lehetőségeket ma már a napköziben és tanulószobán is 

kihasználhatják. Fontosnak tartjuk, hogy az IKT-t a tanulási folyamatban megtanulják önállóan, 

készségszinten felhasználni.  

Diákjaink kiváló eredményeket érnek el mind a kerületi, mind a fővárosi tanulmányi 

versenyeken. Tanulóink ECDL modulok vizsgáit a tananyag elsajátításának ütemében teljesítik 

minden tanévben.  

Iskolánk honlapja a pedagógusok, gyerekek, és szülők közös együttműködésével készül. 

Tantestületünk lelkes tanítója önti végleges formába a dokumentumokat, több éven keresztül a 

gyes idején az iskola weboldalát támogatóként készítette el. Igyekszünk minden információt 

megtekinthetővé tenni, hogy az érdeklődők minél jobban megismerhessék iskolánkat. 

Weboldalunkon található Digiévkönyv gyűjteményünk, ami 2004-től az iskola múltjának 

megőrzését szolgálja. Évről évre minden osztálykép, esemény itt került megörökítésre.  

Az informatika által kínált lehetőségek szinte minden területen fejlődést eredményeztek az 

iskolában.  

Kiemelt céljaink és feladataink zökkenőmentes ellátásához a meglévő eszközök folyamatos 

fejlesztésére lesz szükség.  
 

 
Eddig elért eredményeink bizonyították az emeltszintű informatikaoktatás létjogosultságát a 

Megyeri Úti Általános Iskolában. 
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 Iskolánk 2014-ben az elsők között kaphatta meg a Microsoft Innovatív iskola címet. 2 

éve ismét jelentkeztünk, hogy ismereteinket folyamatosan korszerűsítve továbbra is 

részt vehessünk a programban. 

 Az ELTE TÓK hallgatói iskolánkban teljesítik az informatika műveltségi területtel 

összefüggő tanítási gyakorlat feladatait. 

 Intézményünk megtisztelő felkérést kapott a Károli Gáspár Református Egyetemtől. 

 Pr. Dr. Csépe Valéria felkérésére teszteltük a Matific matematikai oktató programot, 

melynek a kísérleti kutatásában az Eszterházi Károly Egyetem meghívására kaptunk 

lehetőséget. 

 Iskolánk angol munkaközössége vállalta a felső tagozaton a myON angol nyelvű 

digitális oktatóprogramok kísérleti program szerinti kutatásban való kipróbálását. 

 Tanulóink a kezdetek óta részt vesznek a FLL Lego robot versenyeken.  

 A BeeBot informatika versenyeken már az 1-4. évfolyamon tanuló kicsik is kiváló 

eredményeket értek el.  

 Innovatív tantestületünk részt vett az OFI felkészítő tanfolyamain és vállalta, hogy több 

tantárgy keretében teszteli az új okos tankönyveket. Az OFI vezetői és munkatársai 

meglátogatták iskolánkat, hogy megtekintsék a felhasználást tantermi körülmények 

között. Sipos Imre igazgató úr és munkatársai elismerően nyilatkoztak az iskola 

elkötelezett munkájáról.  

 Iskolánk munkatársa Újpest oktatási intézményeinek informatika munkaközösség 

vezetője, így a kerületi versenyeket intézményünk szervezi.  

 Az intézményben meglévő eddig használható eszközök száma sajnos nem tette 

lehetővé, hogy a tanulócsoportok teljes létszámban használják az órán, így a Vodafone 

támogatási kampánya keretében kerestünk újabb lehetőséget. A projekt keretében az 

iskolánk 50 db laptopot vehetett át.  

 Tankerületünk, tantestületünk innovatív pedagógiai munkáját egy 3d nyomtatóval és 

egy drónnal jutalmazta.  

 A 2019/2020. tanévet egy új OKOS TEREM megnyitójával kezdtük.  A terem építését 

Újpest Önkormányzata és az Észak-Budapesti Tankerület támogatta.  

 Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként rendszeresen szervezünk az informatikai 

eszközök használatát bemutató tudásmegosztó rendezvényeket. 

 Az iskolánkban működő Kétnyelvű Oktatási Program a gyerekek részére lehetővé teszi 

a tanórák keretében a tabletekkel történő oktató programok alkalmazását. 

 Jelenleg minden tanteremben van számítógép, projektor, interaktív tábla, amelyet a 

DNN Interwrite programmal használunk.  
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 A könyvtárban a könyvtáros tanító irányításával a tanulók tabletek segítségével 

tanulhatnak. 

 Az intézmény vezetőjeként a kezdetek óta meghívott látogatója vagyok az Infotér 

konferenciáknak és az Infotér Parlamentnek. 

 

 
A grafikon a 2021-ben történt vezetői önértékelés eredményét tartalmazza.  

 

 

3. 2. 1. 2. IKT kulcskompetencia fejlesztése 

 

Iskolánk kiemelt célja, hogy az általános iskola évfolyamain a tanulók, életkori 

sajátosságaiknak megfelelő szinten, minden lehetséges területen sajátítsák el a tanulást is segítő 

IKT eszközök alkalmazását. 

 

3. 2. 1. 3. Az emelt óraszámban történő oktatás szervezése 

 

Valamennyi iskolánkban tanuló gyermek részt vehet az informatikaoktatásban. A 4. évfolyam 

végén a gyerekek teljesítménye alapján, a tanulót tanító pedagógusok javaslatai alapján döntjük 
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el, hogy osztályonként ki az a 10-12 kisgyermek, aki eddig elért eredményei alapján emelt 

óraszámban folytathatja tovább tanulmányait a felső tagozaton.  

Tanulóink az 1-2. évfolyamon tanítási órákon ismerkednek az informatika eszközeivel és 

lehetőségeivel. Az elsődleges cél természetesen a tanulás támogatása. Tanulóinknak ötödik 

évfolyamtól az általános iskolát záró nyolcadik évfolyamig nyújtunk emelt óraszámban tanulási 

lehetőséget. A tananyagot időről időre a kor követelményeinek megfelelően, rendszeresen 

igyekszünk felülvizsgálni. Az órák jelentős részét elsősorban a felhasználói ismeretek 

oktatására fordítjuk, azonban mára természetesen beépül a tananyagba az algoritmikus 

gondolkodás fejlesztése így a programozás is. Az operációs rendszerek, rajzoló programok, 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, és ma már a programozás játékos feladatain keresztül 

fejlesztjük a tanulók IKT kompetenciáját. Emelt óraszámban informatikát tanuló növendékeink 

ECDL vizsgát tehetnek. 

A tantárgyközi feladatok lehetővé teszik, az IKT eszközeivel történő tanulás tanítását.  

 

3. 2. 1. 4. Az informatika továbbképzések 

 

Tantestületünk informatikai képzése folyamatos feladat. A pedagógus továbbképzési rendszer 

segítségével, valamint néhány esetben önerőből, kollégáink különböző szintű informatika 

képzésben vettek és vesznek részt. 

Kollégáink egyetemi, főiskolai és tanfolyami keretek között szerzik meg a szükséges 

ismereteket. Néhány esetben tantestületi tréninget szervezünk támogatók segítségével.  

Mivel ez a tudományterület meglehetősen gyorsan fejlődik, munkatársainknak lehetővé kell 

tenni a folyamatos önképzést ahhoz, hogy az oktatásban is sikeresen alkalmazhassák tudásukat. 

Mára természetessé vált, hogy minden lehetőséget megragadunk az ingyenes továbbképzésre.  

 A DNN Interwrite cég, az iskola részére ingyenes képzéseket biztosított az interaktív 

táblák használatához.  

 Tantestületünk tagjai lehetőségeik szerint, részt vesznek minden, az iskola munkáját 

érintő és pedagógiai programjához kapcsolódó, az OFI és a POK által meghirdetett 

továbbképzésen. 

 Figyelemmel kísérjük a szakmai konferenciákat, amelyeken lehetőségeink szerint részt 

veszünk.   

 Az IKT lehetőségeit kihasználva pedagógusaink munkáját egyre több online pedagógiai 

munkacsoport segíti.  

 Pedagógusaink a Microsoft Innovatív Iskola webináriumain vehettek részt egy támogató 

program keretein belül.  
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3. 2. 2. Mindennapos testnevelés 

 

A szülők számára nagyon fontos gyermekük sportolásának biztosítása, egészséges életre 

nevelése. Mindezt a munka után hazaérkező szülők már nehezen tudnák megszervezni. Az első 

Helyi Pedagógiai Programunk megalkotása előtt felmérést végeztünk a szülők körében. Az 

óvodából érkező kicsik szülei közül legtöbben a mindennapos testnevelést, az iskolában 

elérhető sportolási lehetőségeket igényelték, amikor iskolát választottak. 

A mi iskolánkban, így már 27 éve megvalósulhatott az első négy évfolyamon a mindennapos 

testnevelés. Helyi tantervünk szerint heti 4 óra a tantervben lévő tananyag elsajátítását segíti, 

egy tanóra pedig népi gyermekjáték oktatását teszi lehetővé.  

A gyermekek személyiségfejlesztésére minden tekintetben jótékony hatást gyakorol a sport. 

Segíti a fegyelemre, kitartásra és közösségi életre nevelést, a szabályok megtartásának 

fontosságát.  

Büszkék vagyunk azon felmérések eredményeire, amelyek azt igazolják, hogy a nálunk tanulók 

fizikai állapota kiemelkedően jó. 

A legnépesebb szakmai munkaközösség nagyon sok gyermek egészséges fejlődését segíti.  

A program létjogosultságát igazolják az iskola tanulói által elért kiváló sporteredmények. 
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3. 2. 2. 1. Hagyományőrzés 

 

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a 

jövőbe.” (Babits Mihály) 

A NAT és az iskola Helyi Pedagógiai programja szerint kiemelt fejlesztési terület a 

hagyományőrzés. Iskolánk 1994 óta kiemelt figyelmet fordított a hagyományőrzés 

lehetőségeire. A múlt értékeinek tanítása számtalan lehetőséget ad a tanulók sokoldalú 

személyiségfejlesztésére, valamint az élményszerű tanulásra.  

Az élményszerű tanulás lehetőségeit kutatva, további lehetőséggel segítjük a hagyományok 

ápolását. Történelmi megemlékezéseinket, ünnepeinket, múzeumok látogatásával, tematikus 

városnézéssel és kutatómunkával szervezzük meg. A tanulók az élményeiket digitális formában 

dokumentálják. Az elkészült dokumentumokat bemutatják, majd archiválják az osztály digitális 

évkönyvében. A megemlékezések terveit az egyes osztályokkal előzetesen egyeztetjük. A 

megvalósulást félévenként, a beszámolókban értékeljük. 

Iskolánk 16 éve nyitotta meg állandó, hagyományőrző kiállítását, melynek keretében régi 

játékokat, használati tárgyakat mutatunk be tanulóinknak. A kiállítás állandó „szertári 

segítséget” nyújt a Hon-és népismeret tantárgy tanításához. A kis múzeum lehetőséget ad az 

élményszerű tanulásra, segít a múlt kézműves tárgyait, értékeit megismerni és kézzelfoghatóvá 

tenni. A gyerekek tanulmányozhatják a tananyaghoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat, rövid 

ismertetést készíthetnek róla. Az érdeklődő tanulókkal közösen rendezzük a kis múzeum 

tematikus egységeit.  

A kiállítás anyaga a tanulók családjainak és a pedagógusoknak a segítségével folyamatosan 

bővül. A múzeumpedagógia lehetőségeit szem előtt tartva a gyerekek bevonásával 

folyamatosan fejlesztjük a tárlatot. 

Az alsó tagozaton a mindennapos testnevelés programjába beépített népi gyermekjáték oktatása 

lehetővé teszi a hagyományőrzést és a népzene, valamint a néptánc segítségével történő zene 

és táncoktatást. „Kodály országában” fontos küldetésünk a népzenét megőrizni, továbbadni az 

utókornak. A zenei hallás- és ritmusérzék fejlesztése, a szabályokra való odafigyelés, a tánc 

közösségformáló ereje jótékony hatást gyakorol a kisgyerek fejlődésére, segíti őket képességeik 

kibontakoztatásában.   
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A vezetői önértékelés során a megkérdezettek az alábbiak szerint értékelték az intézmény 

hagyományőrző tevékenységét: 

 

 

 

3. 2. 2. 2. Iskolai sportkörök, tömegsport 

 

A mindennapos testnevelés keretében több sportegyesület önkéntesen, ingyenes 

foglalkozásokkal segíti iskolánkat.  

 Az alsótagozat osztályaiban a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Egyesület tanítóinkkal 

együttműködve heti egy órában valósítják meg a kosárpalánta programot. 

 Az 1-4. évfolyam osztályai Szivacskézilabda órán vehetnek részt heti egy órában. 

A járványügyi rendelkezések ebben a tanévben sajnos nem teszik lehetővé a megszokott 

formában a délutáni sportolási lehetőségek biztosítását. Mindannyian nagyon várjuk, hogy a 

sikeresen működő csapataink: futball, floorball, kosárlabda, kézilabda, labdajátékok mielőbb a 

tanulók rendelkezésére álljanak. Az évente megrendezett Újpesti Diákolimpián, valamint az 

Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon iskolánk mindig előkelő eredményeket ér el.  

A tanórákon kívül a gyerekek az iskolában jelenlévő egyesületek foglalkozásain vehetnek részt. 

Így lehetőség nyílik kosárlabda, szivacskézilabda, torna, taekwondo valamint sakkedzéseken, 

moderntánc oktatáson, valamint a Suholó Néptáncegyüttes foglalkozásain részt venni. 

 

3. 2. 3. Idegen nyelvoktatás 

 

Iskolánk megújult pedagógiai programjában és helyi tantervében egyre nagyobb szerepet kap 

az idegen nyelv oktatása. A szülők fontosnak tartják a sikeres nyelvoktatást, mikor iskolát 

választanak. Az 1-2. évfolyamon a játékos nyelvi ráhangolást és kiejtést segítő angol 

foglalkozásokkal készítjük elő a gyerekek nyelvoktatását. A harmadik osztályban heti egy, 

majd negyediktől heti 3 órában, bontott csoportban szervezett nyelvóra lehetőségeit kihasználva 

már hatékony oktatást tudunk biztosítani. A tehetséggondozást igény szerint szervezett 

szakkörökkel szeretnénk segíteni. 

Lelkes angolt tanító pedagógusaink kidolgozták az alapfokú állami nyelvvizsgára való 

felkészülés lehetőségét a végzős tanulók számára. Nyolcadik osztályos növendékeink alap 
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óraszám keretében készülnek fel az alapfokú állami nyelvvizsgára. Az erre jelentkező gyerekek 

sikeres nyelvvizsgát tesznek.  

Iskolánk 4 éve, együttműködve a Bilingual nyelviskolával többlet lehetőséget nyújt az 

érdeklődő családoknak az angol nyelv oktatásának területén. A magasszintű nyelvoktatásra 

igény van, a jelentkezők száma egyre magasabb. A 2020-2021. tanévben 28 fővel indulhatott a 

bilingual módszerrel tanuló első osztály.  

 

  
Főzőtábor                                                                            Halloween  

 

3. 2. 4. A felső tagozat vizsgarendszere  

 

A felső tagozaton tanító pedagógusok pedagógiai programunk felülvizsgálatakor értékelték az 

iskola vizsgarendszerét. 

A vizsgák elsődleges célja a kompetencia alapú oktatás, a tanulás tanítása, valamint tanulóink 

tudásának rendszerezése a középiskolába lépés előtt. Tanulóink a felkészülés során több 

tanulási módszert sajátíthatnak el. Megtanulnak tételt kidolgozni, vázlatot írni és felkészülés 

után szóban számot adni tudásukról tanáraik előtt. Fontosnak tartjuk, hogy ne a középiskolában 

találkozzanak először vizsgahelyzettel.  

Az első vizsga a történelem, amelyre két éven át készülhetnek a gyerekek. A hatodik év végén, 

szóbeli vizsgán adnak számot tudásukról. Ezt követően angolból szóbeli vizsgát, majd magyar 

nyelvtanból írásbeli vizsgát tesznek. Így készítjük fel az alapkészségek tárgyaiból tanulóinkat 

a későbbi tanulmányaikra.  

 

3. 2. 5. Napközi, tanulószoba - A sokoldalú személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolában 

 

A családok döntő többségében nem tudják a gyerekek felügyeletét, sportolását délután 

megszervezni, így ezt az iskola igyekszik biztosítani. Az alsó tagozaton szinte minden család 

igénybe veszi gyermeke számára az egésznapos benntartózkodás lehetőségét.  

Az elmúlt években előtérbe kerültek a neveléssel kapcsolatos feladatok. A Köznevelési 

Törvény elnevezése is ezt sugallja.  A törvény sorai között megjelent az egésznapos iskola 

fogalma, új, a neveléssel szorosan összefüggő tantárgyak, témakörök kaptak helyet a 

tantervben. Az egésznapos iskola számtalan lehetőséget teremt a személyiség sokoldalú 
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fejlesztésére. A délutáni foglalkozások pozitív hatást gyakorolnak, sok lehetőséget biztosítanak 

a gyerekek személyiségének fejlődésére. Az eredményekkel azonban még nem lehetünk 

elégedettek. Iskolánkban az elmúlt esztendőkben a tanulók neveltségi szintjével kapcsolatos 

helyzetek több konfliktust is okoztak. Az iskola családias légkörének megőrzése érdekében a 

gyerekek szociális kompetenciájának fejlesztését kiemelt céljaink közé soroltuk. 

A délelőtti tanítási folyamatban nincs elegendő idő a tanulók egyéni fejlesztésére, a tanulás 

tanítására. Az egésznapos nevelési oktatási folyamatban a gyerekek munkáját differenciált 

figyelemmel tudja kísérni a pedagógus. Ellenőrzést alkalmaz, fejleszt, és szokásrendet alakít ki. 

Az egésznapos nevelésben résztvevő pedagógusok kiemelt feladata a tanulás tanítása és a 

hasznos, színvonalas szabadidős programok szervezése.  

Pedagógusaink, az alsó és felső tagozaton egyaránt, nagy hangsúlyt fektetnek a különböző 

tanórán kívüli programokra. A délutáni szabadidő lehetőséget ad az iskola falai közt működő 

sportkörök foglalkozásain való részvételre.   

Tanítóink a délutáni tanulási időn kívül más programokat is szerveznek. Osztályközösségeink 

a járványidőszakon kívül az alsó tagozaton úszni, korcsolyázni, síelni mehettek Újpest 

Önkormányzata támogatásával. Lehetőségeink szerint osztályaink színházi vagy múzeumi 

programokon vesznek részt. Programjainkat lehetőségeink szerint pályázati támogatásokkal 

szervezzük. 
 

   
 

A COVID járvány idején sajnos az iskola szabadidős programszervezésének lehetősége is 

szűkebb. 2020 tavasza óta szinte minden külső programunk elmaradt. Tanulóink korábban 

osztályközösségekben készülhettek az iskola különböző rendezvényeire, az osztályok 

hagyományos programjaira, műsoraira.  

 

3. 2. 6. Hagyományos közösségi rendezvényeink  

 

A Farsang, a Májusi Móka, gálaműsorok, csak széleskörű összefogással valósulhatnak meg, 

így a gyerekközösségek életében rendkívüli szerepe van. A tanév közösségi programjai 

hagyományok alapján épülnek be iskolánk munkatervébe. 2020 tavaszától közösségi 

programjaink többsége sajnos nem valósulhatott meg. A közösségi programok hiánya rendkívül 

nagy veszteség a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Ebben a tanévben programjainkat csak 

osztálykeretben szervezhettük meg. 
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Két lelkes tanítónk és segítőik szervezték meg 25 éve először a színjátszó kört. Színvonalas 

előadásaik, kezdettől fogva emlékezetesek maradnak gyereknek, felnőttnek egyaránt. Szülők, 

pedagógusok, gyerekek közös munkájával készülnek a műsorok. A hagyományos év végi 

előadást több százan tekintik meg. A kommunikáció, valamint a tánc- és a drámaoktatás kiemelt 

szerepet játszik az oktató-nevelőmunka folyamatában.  

Az elmúlt évben elmaradt a mindenki számára kedves program. A járványhelyzet nem tette 

lehetővé az előadás megtartását, bár a gyerekek ebben a tanévben is készülnek az előadásra. 

  
 

Hagyományossá vált programjaink sorában a „Dráma van a Megyeriben” rendezvényünk is. 

Drámapedagógiai Társaság felhívására a minden évben drámapedagógiai játékfoglalkozást 

szervez.  

Alapítványi báljainkra is színvonalas műsorral készültek a növendékek.  

Osztályaink az alsó tagozaton minden esztendőben anyák napi és karácsonyi műsorra várják 

szüleiket az iskolába. A farsang kiemelkedő színvonalú rendezvénye iskolánknak. A nemes 

versengésre minden osztály izgatottan készül külön műsorral és tánccal. A rendezvényre sok 

vendég érkezik minden évben. Végzős növendékeink keringővel búcsúznak az utolsó közös 

farsangon. 
 

 
A ballagás minden iskola kiemelkedő rendezvénye. 2020-ban még így köszöntek el 

nyolcadikosaink. A járvány idején a rendelkezések megtartásával igyekeztünk megszervezni, 

emlékezetessé tenni a végzős tanulók ballagását is. 



PÁLYÁZAT  Készítette: Hamzáné Szita Ilona 

Budapest, 2021. március 16. 

  - 42 - 

Tekintettel Örökös Ökoiskola címünkre, nem léggömbbel, hanem fehér galambokkal 

búcsúznak végzős növendékeink. 

 

 

 

3. 2. 7. Tanórán kívüli foglalkozások 
 

A tanítási órák mellett igyekszünk lehetőséget nyújtani differenciált képességfejlesztő 

foglalkozásokon való részvételre, amelyek a tehetséggondozást és felzárkóztatást szolgálják.  

Az Erkel Gyula Zeneiskola iskolánkban tartja kihelyezett óráit. Az iskolánk részére 

adományozott 3 pianínó, valamint egy elektromos zongora tette lehetővé, hogy a gyerekek 

zongora, fuvola, furulya és gitár, hegedű és citera órákon vehessenek részt. A zeneiskolás 

gyerekek iskolánkban vehetnek rész a szolfézs órákon is. Büszkék vagyunk rá, hogy egyre több 

tanulónk jár a zeneiskola foglalkozásaira. 
 

  
 

A tanulók és szüleik igényeinek megfelelően a gyermekek számára hasznos és értékes 

önköltséges tanfolyamokat is szervezünk. Az iskolai sportköri foglalkozásokon kívül a 

gyerekek járhatnak fazekas, néptánc, akrobatikus rock and roll, kosárlabda, torna, úszás, és 

sakkoktatásra.  

 

  

  



PÁLYÁZAT  Készítette: Hamzáné Szita Ilona 

Budapest, 2021. március 16. 

  - 43 - 

3. 2. 8. Diákönkormányzat 

 

Iskolánk életében nagyon sok hagyományt a diákönkormányzat teremtett meg. A DÖK által 

szervezett rendezvények, nagyon sok színvonalas programot biztosítanak az iskola tanulóinak. 

A diákönkormányzat részt vesz a történelmi évfordulók, világnapok megünneplésében, 

vetélkedőket szervez, segít a farsangi bál lebonyolításában. Szülők, gyerekek szívesen vesznek 

részt a színvonalas rendezvényeken. Karácsonykor a legkiválóbbak az iskola fenyőfájára 

felakaszthatják csillagjaikat. 

A Diákönkormányzat szervezi a Pénzügyi és Gazdasági Témahetet, és támogatja az ökoiskolai 

programokat. 

 

  

 

3. 2. 9. Fenntarthatóságra nevelés 

      

Iskolánk 2014. december 13-án vehette át az Örökös Ökoiskola címet. Az ökoiskola pályázat 

keretében számtalan olyan programot szervezünk, amely eddig is hagyomány volt iskolánk 

életében.   
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Iskolánk a 2019/2020. tanévben meghívott vendége volt az Oktatási Hivatal Ökoiskola díjátadó 

ünnepségének. Kiállításon tehettük közzé iskolánk Ökotablóit. 

Évente a DÖK segítségével szervezünk papírgyűjtést, amelyet a szülők nagymértékben 

támogatnak. Az őszi papírgyűjtésből befolyt összeget az iskola alapítványa kapja. 

Támogatásával informatikai eszközök beszerzésére van lehetőség. A tavaszi papírgyűjtés az 

osztálykassza gyarapítását szolgálja. Ilyenkor több tonna papír gyűlik össze, van osztály, ahol 

a kirándulás költségeit ebből fedezik.  

Több éve kihelyezett tárolóban gyűjtünk használt elemet. Az iskola területén a műanyag 

palackokat szelektív gyűjtéssel segítünk újrahasznosítani. A gyűjtést mindig az osztályok 

közötti versennyel szervezzük. 

Osztályaink a fenntarthatóság jegyében több programon is részt vesznek, többen 

kirándulásaikat is ennek a jegyében szervezik.  

Az iskolában rengeteg növény van, amelyre a gyerekek is vigyáznak, segítik a gondozásukat. 

Az udvaron kiskertet hoztunk létre. Elsőseink évről évre a Madarak, fák napján fákat, bokrokat 

ültetnek az iskola udvarán. Végzős növendékeink a banketten fát ültetnek. 
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4. Az intézmény kapcsolatrendszere 

 

4. 1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

A Megyeri Úti Általános Iskola fenntartója az Észak-Budapesti Tankerületi Központ. A 

tankerület munkatársaival napi munkakapcsolatban vagyunk, igyekezettel segítjük egymás 

munkáját.  

Az intézmény létesítményfelelősének minden esetben jelezzük a felújítással kapcsolatos 

kéréseinket, a javításra váró feladatokat. A lehetőségeket figyelembevéve az elmúlt években 

nagyon sok felújításra kerülhetett sor. A gondnok által elvégezhető munkákhoz minden esetben 

a tankerület biztosította a szükséges anyagot.  

Az épület műszaki feltételeit az átadás óta több területen sikerült fejleszteni. Az elavult 

fűtésrendszer miatt keletkezett csőtörés következtében az ebédlő és öt földszinti tanterem 

aljzata és fűtése került korszerűsítésre. A régi épület első szintjén megújulhattak a 

mellékhelyiségek. 

A működés feltételeihez számtalan területen kaptunk támogatást. Az iskola berendezési 

tárgyainak beszerzését jelentős mértékben a Tankerület támogatta. A bútorokon kívül 

informatikai eszközök is érkeztek. Két töltőállomás és két tanulócsoport foglalkoztatásához 

elegendő tablet (48 db) áll rendelkezésünkre. 11 laptopot kaptunk, amelyet tehetséggondozásra 

és a pedagógusok munkájának támogatására használunk.  Iskolánk az elsők között vehette 

birtokba az „okostantermet”, melynek kiépítését a Tankerület finanszírozta. A digitális 

munkarend megvalósításához digitalizáló tábla vásárlásával járult hozzá. A tehetséggondozást 

3D nyomtatóval és drónnal támogatta. A LEGO robotversenyen való részvételt is anyagilag 

segítette. 

A szabadidő kulturált eltöltése céljából tequball asztalt ajándékozott az iskola tanulóinak. 

A játékos tanulás biztosításához Lapot kérünk! matematikai társasjátékok vásárlásához járult 

hozzá. A házi pénztár lehetőségeit kihasználva további beszerzésekre nyílik lehetőségünk.  

A járványügyi helyzet miatt szükségessé vált fertőtlenítőszereket, eszközöket az iskola 

térítésmentesen vehette át minden esetben. 

 

A pedagógusnap tiszteletére iskolánk nevelőtestületének kiemelt munkát végző tagjai, minden 

évben elismerő oklevelet vehettek át a Tankerület vezetőjétől.  Intézményvezetői munkám 

elismeréseként 2019-ben vehettem át az Észak Budapesti Tankerület elismerő oklevelét. 
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4. 2. Budapest Főváros Újpest Önkormányzata  

 

Iskolánk sok éven keresztül számtalan területen kaphatott támogatást Újpest 

Önkormányzatától. Ebben a tanévben azonban erre sajnos nem nyílt lehetőség.   

Több éven keresztül az Újpesti Diákolimpia több sportágában kaptunk lehetőséget a gyerekek 

sportolására és versengésére. Évről-évre előkelő helyet érünk el a versenyeken, melynek 

eredményeként támogatást kaphatunk sportszerek beszerzésére. A járvány miatt erre, az idei 

tanévben sajnos nem kerülhetett sor. 

A Futó-és kerékpáros fesztiválon a résztvevő intézmények közül minden évben a legmagasabb 

részvételi aránnyal képviseltük iskolánkat. A tavaszi és őszi program a járvány miatt 2020-ban 

sajnos elmaradt. 

Az Újpest Gyermekeiért díjakat Újpest Önkormányzata minden évben odaítéli az arra érdemes 

felterjesztetteknek.  

2015-ben iskolánk tantestülete kiemelkedő oktató-nevelő munkája elismeréseként Sándor 

István díjat vehetett át. 2020-ban iskolánk Informatika munkaközösségét tüntették ki Újpest 

díjjal. 

   

 

A kerület tanulói számtalan szabadidős programon vehettek részt a COVID helyzetet megelőző 

időszakban. Tanulóink Újpest Önkormányzatának támogatásával minden évben ellátogathattak 

a Tarzan Parkba, valamint ingyenes úszásoktatáson, korcsolyázáson és 4 évszakos sípályán, 

síoktatáson vehettek részt. Nagyon hiányoznak a szabadlevegőn szervezhető közösségi, sport 

programok, melyeket többnyire Újpest Önkormányzata segítségével szervezhettünk. Reméljük, 

hogy a mindezeket rövidesen ismét igénybe lehet majd venni. 
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A helyi közösség építését szolgáló programokon való részvétel az elmúlt évtizedekben iskolánk 

életében kiemelkedően fontos volt.  

 

4. 3. Budapesti Pedagógiai Oktató Központ Bázisintézmény program 

 

Iskolánk az elsők között a program indításakor vehette át az Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

címet. Azóta a 2. pályázaton is sikerrel vettünk részt. Iskolánk 2017 óta viselheti az épület 

homlokzatán elhelyezett megtisztelő címet. 

 

 

 

A Megyeri Úti Általános Iskola jó gyakorlatait az őszi és tavaszi pedagógiai napok 

rendezvényein tehetjük közzé.  

 

 

 

Az iskola szakmai fejlődése szempontjából nagyon fontos a tudásmegosztó szakmai programok 

szervezése. 

A Bázisintézmények Pedagógiai napjain az alábbi jó gyakorlatokat tehette közzé iskolánk: 

 

 Élhető-e a digitális környezetünk? 

 Robotika és kódolás az alsó és felső tagozaton 

 Ökoiskola program bemutatása 

 Ökoiskolánk bemutatása montázsokból készült kiállítással 

 Rajz és infografikai pályázat ökoiskola témakörben 
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 Manókert pályázat 

 Lapot kérünk matematikai társasjátékok bemutatása a gyakorlatban 

 Játékok, drámajátékok az iskolában 

 Okosjátékok az iskolában 

 Játékok a testnevelés órákon 

 Kosárpalánta program 

 Szivacskézilabda az iskolában 

 

   
 

Munkatervünkben minden tanévben előre megtervezett pedagógus továbbképzések 

szervezésében is részt veszünk. A POK által felkínált programokon így iskolánk épületében 

fogadhatjuk a résztvevőket.  

 

4. 4. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

 

A 2020-2021. tanévben 80 BTM zavarral küzdő tanulónk fejlődését segítjük, koordináljuk. A 

vizsgálatkérő dokumentumok szakszerű előkészítésére, a gyerekek szakszerű fejlesztésére 

kiemelt hangsúlyt fektetünk. Az egyes tanulók hatékonyabb vizsgálata érdekében, valamint a 

szakvéleményben leírtak alapján történő eredményes fejlesztés érdekében hasznos lenne a 

gyermeket tanítók konzultációja a vizsgálatok vezetőivel. Úgy tapasztaljuk, erre a szakszolgálat 

munkatársainak nincs elegendő kapacitása. Sok esetben hosszú ideig várunk a vizsgálat 

időpontjára, amelyet gyakran nehéz összehangolni a gyermek szüleivel. A kapcsolattartás az 

igazgatóhelyettesek koordinálásával az osztályfőnökök kiemelt feladata. A fejlesztő, 

differenciált képességfejlesztő órákat igyekszünk egyeztetni a gyerekek és az iskola 

órarendjével.  

A Szakszolgálat a beszédhibák és a dysfunkciós zavarok fejlesztéséhez egy utazó logopédus 

segítségét biztosítja iskolánk tanulói részére. Évente elvégzi a szűrővizsgálatokat, konzultál a 

tanítókkal és az igazgatóhelyettesekkel.  

A logopédus jelenlegi lehetőségeit a következő tanévben szeretnénk további fejlesztő órákkal, 

lehetőségekkel bővíteni. Ebben a tanévben az 1-2. évfolyamon tanuló 17 kisgyerek logopédiai 

fejlesztését kell segítenünk. Nagy segítség a helyben történő foglalkozás, ám sajnos csak a 
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legkisebbekre jut idő és csak a legsúlyosabb esetekben próbál segíteni. Eredményesebb lenne, 

ha sokkal több időt tölthetne nálunk. 

Az elmúlt években új módszerekkel játékokkal, speciális sporteszközökkel, tornaszobával 

bővítettük a lehetőségeink tárházát.  Könyvtárunk a RAABE Kiadó fejlesztőpedagógiai 

kiadványait térítésmentesen, támogatás keretében kapja meg.  

A gyerekek eredményesebb fejlődése érdekében a jelenleginél több lehetőséget szeretnénk 

biztosítani. 

  

4. 5. A család és az iskola együttműködése  

 

Az iskola és a család együttműködésének kiemelt szerepe van a gyermekek nevelésében. Ennek 

érdekében már az iskolaválasztás szakaszában azonosítanunk kell a közös értékrendrendet. A 

gyermekek oktatása nevelése csak azonos elvek, azonos elvárások alapján lehet sikeres. A 

tantestület által elfogadott célokat szükséges a szülőkkel és a tanulókkal is elfogadtatni. 

 Elvárjuk a szülői ház együttműködését. Az iskolát támogató családi háttér a családok 

döntő többségében hatékonyan segíti a munkánkat.  

A szülők, ha egy-egy nevelési helyzetben tanácstalanná válnak, elsőként a pedagógusoktól 

kérnek segítséget. Joggal várják el a tájékoztatást, együttműködést, szakmai segítséget, hiszen 

naponta több órát töltünk a gyerekekkel, mint a szüleik.  Az elmúlt években bizonyossá vált, 

hogy a neveléstudomány területén is szükséges a pedagógusok szakmai továbbképzésének 

lehetőségeit biztosítani. 

Az osztályfőnök kiemelt szerepet tölt be, a családok elsőként vele tartják a kapcsolatot, ő 

képviseli az iskola értékrendjét. Ennek érdekében szükséges az osztályfőnöki feladatokat, a 

kapcsolattartás formáit és további lehetőségeit átgondolni ezt követően hatékonyabbá tenni.  

A tantestület kiemelt feladata, hogy egységesen és hatékonyan közvetítse az iskola értékrendjét 

és elvárásait. Az együttműködés eddigi területeinek hatékonyságát feltáró-elemző 

tevékenységgel szükséges felülvizsgálni majd új lehetőségeket kell keresni a folyamatos 

fejlődés érdekében. 

Az elmúlt évtizedekben igyekeztünk a szülők rendszeres együttműködését keresni az iskolában 

folyó oktató és nevelőmunka minél több területén. A járványügyi helyzettől függően a 

későbbiekben is igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy a szülők, gyerekek, az 

iskola pedagógusaival minél több közös programon vehessenek részt.  

Nagyon sok család, osztályainkkal együtt, évről-évre részt vett az iskola családi napján, amelyet 

hagyományaink szerint a Futó- és Kerékpáros Fesztivál előtt szerveztünk.  

Minden évben az őszi szünet után nyíltnapra vártuk a gyermekek szüleit, hogy betekintést 

kapjanak a gyermekek osztályközösségébe és a tanulási-, tanítási folyamatba. Ebben az 

esztendőben kisfilmekkel és fotókkal tájékoztattuk a szülőket az osztályban folyó szakmai 

munkáról és       a szabadidős programokról.  

 

Több osztályban szerveztek a pedagógusok a családokkal közös kirándulást. Néhány 

tanulócsoportban kedves, visszatérő programja lehetett a kertépítés és kerti sütögetés az iskola 

udvarán.  
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Az ünnepek alkalmával is szívesen láttuk a szülőket hagyományos rendezvényeinken. Az 

anyukákat és nagymamákat anyák napján műsorral köszöntöttük. A Luca napi vásárra a szülők 

is szívesen ellátogattak. Az elmúlt években közös Adventi koszorúkészítésre is vártuk a 

családokat.  

Az alsó tagozaton mindig a szülők közössége előtt került sor a karácsonyi műsorra. A Farsangra 

is mindig népes közönség érkezett, hogy megtekintse az osztályok műsorait.   

A szülők közössége minden tanévben ülésezik az éves munkatervben meghatározott tervekről 

és megvalósításáról. Ebben a tanévben sajnos csak online értekezletet tarthattunk. Az 

összejöveteleken az előző időszakban felmerült kérdésekről és tervekről tanácskozunk. 

Megismertetjük az iskola működése szempontjából fontos dokumentumokat és programokat. 

A szülők képviselőit meghívtuk az iskoláért létrehozott alapítvány kuratóriumába is. 

Mester intézményvezetői programom kiemelt területe az iskola nevelési tevékenysége. Az 

eredményes munka és a gyermekek érdekében nem mondhatunk le a családdal való 

együttműködésről. Az iskola csak a családdal szoros együttműködésben érhet el jó 

eredményeket mindennapi munkájában. A jövőben is keresni kell azokat a lehetőségeket, 

amelyeken keresztül a pedagógus és a szülő együtt tud működni a gyermekek oktatása és 

nevelése érdekében.        

 

4. 6. Megyer 2000 Alapítvány 

 

Az iskolánkért létrejött Megyer 2000 Alapítvány működése kezdetétől az iskola korszerű 

oktatási feltételeinek fejlesztését segíti. Az alapító okiratban foglaltak szerint támogatást nyújt 

eszközök beszerzésére, az arra rászoruló tanulók táborozási költségeinek támogatására, 

rendezvények szervezésére. A kuratórium tagjai az előírásnak megfelelően üléseznek, 

meghatározzák a beérkezett támogatások felhasználásának tervét.  

A Megyer 2000 díjat minden esztendőben az iskola legkiválóbb tanulói és dolgozói vehetik át. 

    

4. 7. Kapcsolat a kerület óvodáival  

  

A kerület óvodáival az elmúlt 5 évben két alkalommal sikerült olyan közös szakmai programot 

szervezni, amely lehetőséget adott az intézményünkben folyó munka bemutatására.  A 

kapcsolattartás eredménye, hogy minden évben meghívást kapunk több oviba a beiskolázást 

megelőző időszakban. Ilyenkor az iskolaérettségről és az iskolában folyó oktató-nevelő 

munkáról tartunk előadást. A COVID járvány miatt az elmúlt egy évben nem kerülhetett sor 
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személyes kapcsolatfelvételre. Az óvodák az elmúlt időszakban így az iskolánk weboldalán 

közzétett digitális ismertető anyagaiból tájékozódhatnak.  

 

  

 

4. 8. Kapcsolat a középiskolákkal 

 

Kiemelt feladatunk a tanulók pályaválasztásának eredményes támogatása. A középiskolák 

programjait az elmúlt időszakban rendhagyó módon tudtuk megismertetni a gyerekekkel. A 

hozzánk megküldött digitális ismertetőket továbbítottuk a családok felé, így adhattunk 

segítséget az iskolaválasztáshoz. 

Tanulóink, kollégáink és a szülők a járványt megelőző években részt vehettek a kerületi 

középiskolák nyílt napjain, a fővárosban szervezett börzéken.  

Hagyomány iskolánkban, hogy a nyolcadikos tanulók jelentkezését megelőzően a kerületi 

középiskolákból volt növendékeinket meghívjuk, mutassák be intézményüket, segítsenek 

eligazodni a továbbtanulási lehetőségek között. Személyes beszélgetés keretében tudhattuk 

meg, hogyan boldogulnak egykori növendékeink, milyen eredményeket érnek el. A kortársak 

segítségét a gyerekek szívesen fogadják a pályaválasztáskor. A középiskolák által meghirdetett 

tanulmányi és sportversenyeken lehetőségeink szerint részt veszünk. Az elmúlt években 

kötelező eredménykövetés sajnos nem valósult meg a teljes tanulólétszámban. A tanulók egy 

része iskolát vált, így a nyomon követés nehezen megvalósítható. A nulladik, illetve az első 

évfolyam tantárgyai nem minden esetben azonosíthatóak a nyolcadik évfolyam tantárgyaival. 

Az összehasonlítás így nem ad elégséges támpontot a szakmai elemzésekhez.  

 

4. 9. Kapcsolat a Felsőoktatási Intézményekkel 

 

Iskolánk színvonalas pedagógiai munkája és az informatika színvonalas, emelt óraszámban 

történő oktatása lehetővé tette, hogy gyakorlóhelyet biztosítsunk a főiskolai hallgatók részére. 

Az ELTE Tanító –és Óvóképző Főiskolai Kara az Informatika Műveltségterületi képzéséhez 

szükséges szakmai gyakorlatát 14 éve a Megyeri Úti Általános Iskolában szervezi. Közös 

szakmai munkánk eredményeit az Oktatási Hivatal Bázisintézménye tudásmegosztó 

eseményein is bemutathattuk. 

2017-től a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítói Karával együttműködve látjuk el a 

hallgatók gyakorlati képzését. A hallgatókat ebben a tanévben két tanítónk fogadja a 3. és 4. 

évfolyamon.  
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A mentoráláshoz szükséges szakvizsgát 3 tanítónk és 1 tanár kollégánk szerezte meg. 

Tantestületünk mindig szívesen fogadja a főiskolásokat és egyetemistákat. Iskolánk az ELTE 

TÓFK oktatóival közös szakmai programokat szervez. Ebben a tanévben a Tavaszi Pedagógiai 

Hét keretében készülünk közös szakmai programra.  
 

4. 10. Kapcsolat az iskola informatika oktatását támogató cégekkel 
 

Az informatika oktatását iskolánkban több külső támogató is segíti. A szakmai fejlődéshez és 

az eszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás kiemelten fontos.  
 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két éve ismét csatlakoztunk a Microsoft Innovatív Iskola programhoz. A COVID járvány első 

szakaszában 30 számítógépet és 60 monitort adományozott iskolánknak az EPAM SISTEM 

Kft. Pedagógusaink és tanulóink a VODAFONE támogatásának köszönhetően 50 laptopot 

vehettek át a digitális munkarend idejére. 
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5. Vezetői tervek 

 

Vezetői munkámat a törvényi előírások és a mester intézményvezetői elvárások 

figyelembevételével tervezem. Intézményünk elvárásrendjét és stratégiai tervét a belső 

dokumentumok tartalmazzák. A tervek megvalósulását az iskola beszámolóiban lehet nyomon 

követni. 

 

5. 1. Pedagógiai célkitűzés 

 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 

étvágyunkat, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk csinálni.” 

  Szent-Györgyi Albert  

 

„Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az "emberközpontú" nevelés áll. Megvalósítása 

során legfontosabb célunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, tevékenykedtetésen keresztül 

történő képességfejlesztés, az általános értékek továbbadása. Az iskola pedagógiai 

programjának és helyi tantervének felépítése szempontjából követelmény-központú, 

pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú.”   

                                               /Részlet az iskola helyi pedagógiai programjából. / 

 

A helyi pedagógiai programot a tantestület tagjaival közösen dolgoztuk ki. A program 

bevezetésekor kiemelt feladatként jelöltük meg a megvalósulás ellenőrzését, értékelését. Új 

munkatársainkkal még a munkába lépés előtt megismertetjük az iskola Pedagógiai Programját, 

tantervét.  

Tantestületünk alapvető célja a színvonalas nevelés és oktatás megteremtése, az ismeretek 

közvetítésén keresztül történő sokoldalú személyiségfejlesztés. A kulcskompetenciákra épülő, 

NAT szerinti kiemelt fejlesztési feladatok gyakorlati megvalósítása fontos feladatunk.  

A szakmai munkaközösségeknek kiemelkedő szerepe van a szakmai fejlődésben, a színvonalas 

programszervezésben. Vezetőikkel történő együttműködés nélkül nem képzelhető el a jól 

szervezett munka. 

Kiemelt feladatnak tekintem, a szakmai közösségek sikeres működését, folyamatos szakmai 

megújulását. A tantestület javaslatai és a kibővített vezetőség döntése alapján tervezzük meg a 

tanév végén a szakmai munkaközösségek új feladatait.  

 

Minőségpolitikai nyilatkozat 

 

 Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri 

igényeknek megfelelően látunk el. 

 Partnereink elégedettségét a törvényi előírásoknak megfelelve rendszeresen mérjük, 

észrevételeiket beépítjük mindennapi tevékenységünkbe.  
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Kiemelt figyelemmel segítjük: 

 

 az alapkészségek eredményes elsajátítását, 

 alapvető magatartási, viselkedési normák elsajátítását, 

 a tudás értékének elismerését. 

 

„Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az "emberközpontú" nevelés áll. Célunk olyan 

alapvető ismeretek birtokába juttatni tanulóinkat, amelyek segítségével képesek bekapcsolódni 

az őket körülvevő mikrokörnyezet (család, iskola, lakóhely) valós életének gyakorlatába, 

dönteni tudjanak (egyedül vagy szüleik, gondviselőik segítségével) a továbbtanulásról, további 

életükről. Ugyanakkor nyitottak legyenek a makrovilág (haza és a nagyvilág) történései iránt 

is.  

Célunk továbbá olyan nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, akik olyan alapismeretekkel 

rendelkeznek, amelyek alapul szolgálnak egy magasabb szintű ismeretrendszer megszerzéséhez 

és életüket átfogó belső kényszerből fakadó önképzéshez. 

Olyan iskolát szeretnénk, ahol a belső légkör, a tartalmas együttes munka következtében jól 

érzi magát a tanuló és tanára egyaránt, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás 

folyamatának, ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, versei, írásai, stb. szervesen beépülnek 

az iskolai foglalkozásba. Ahol megtanul helyesen és okosan tanulni, ahol felkeltik benne a tudás 

iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét.” (részlet a Megyeri Úti Általános 

Iskola Helyi Pedagógiai Programjából) 

Helyi Pedagógiai Programunk kidolgozásánál mindezekre nagy gondot fordítottunk, éves 

munkatervünk összeállításánál minden év elején újra meg újra átgondoljuk e területen a 

feladatainkat, valamint a szakos tanítást végző pedagógusok az éves tanmeneteiket is e 

szellemben állítják össze.  

 

Az iskola által meghatározott, kiemelt területek 

  

 Az intézmény által meghatározott erkölcsi és etikai értékek közvetítése. 

 Az iskola programjában az emeltszintű informatikaoktatás, a mindennapos testnevelés, 

a sport, az idegen nyelv oktatása, a hagyományőrzés, és a fenntarthatóságra nevelés 

kiemelt szerepet tölt be. 

 Támaszkodunk a családi és az óvodai nevelés eredményeire, célunk ezek 

zökkenőmentes folytatása. 

 Fontos feladatunk a sokféle szabadidős tevékenység szervezése, amely tanítványaink 

sokoldalú fejlődését, tehetségének kibontakoztatását szolgálja.  

 Gondoskodunk a különböző képességű, illetve eltérő ütemben haladó tanulók 

fejlesztéséről. 

 Tanulóink legyenek tisztában életkoruktól függően a közéletiség alapjaival, az 

állampolgári ismeretekkel.  

 Tanulóink készüljenek fel az élethosszig tartó tanulásra, alkalmazzák a korszerű tanulási 

technikákat  
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Az Oktatási Hivatal által kiadott útmutató szerint megfogalmazott célokat a munkatervek 

előkészítésénél figyelembe vesszük.  

 

5. 2. A pedagógusoktól elvárt kompetenciák fejlesztése  

 

 Tantestületünk legyen jól felkészült, az új módszerek alkalmazására kész, megújulásra 

képes.  

 Pedagógusaink munkájuk során legyenek a minőség iránt elkötelezettek, segítőkészek 

partnereikkel szemben. 

 

Támogatjuk a pedagógusok minősítési rendszerében is elvárt kompetenciák fejlesztését segítő 

programokon való részvételt. A belső tudásmegosztást segítő műhelymunka szervezését 

előtérbe helyezzük. Külső és belső továbbképzésekkel segítjük pedagógusok minősítésre való 

felkészülését.  

 

 5. 3. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A vezetői program céljai között kiemelt jelentőséggel szerepel a sikeres oktató-nevelőmunkára 

való törekvés, a folyamatok fejlesztésének az igénye. Ez a cél az iskolában folyó szakmai 

munka záloga.   

Az iskola munkatervét e cél megvalósulásának érdekében a törvényi előírások 

figyelembevételével tervezzük. A Helyi Pedagógiai Program megvalósulását a 

munkatervekben foglaltak biztosítják. A tantervben előírt követelmények elsajátítását, a tanulói 

eredményességet, a belső mérések és értékelések, valamint a központi mérések eredményei 

alapján kísérjük figyelemmel. A mérések eredményeit figyelembevéve jelöljük ki a fejlesztési 

célokat. 

A kiemelt figyelmet érdemlő, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal való egyéni 

bánásmód az iskola nevelési-oktatási folyamatának fontos feladata. A célok eléréséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztése, biztosítása az iskola vezetőinek 

feladata.  

 

5. 4. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A köznevelést érintő törvények, rendeletek módosításai számtalan változást hoznak az iskola 

életébe. A változások évről évre szükségessé teszik az iskola belső dokumentumainak 

felülvizsgálatát. Minden esetben felmérések, valamint értékelést követően határozzuk meg a 

szükséges módosításokat, a lehetőségek figyelembevételével.  

Az intézmény vezetői, valamint a kibővített vezetőség folyamatosan tájékozódnak a törvényi 

változásokról és a törvényes működés érdekében tájékoztatja a Nevelőtestület tagjait. 

Mára természetessé vált, hogy igénybe vesszük az internet adta lehetőségeket a magasabb 

színvonalú szakmai munka sikeres szervezésének érdekében. 

A szülők az iskola egészének életéről, törvényes működésének rendjéről, az iskolai 

munkatervről, az aktuális feladatokról a szülői szervezet számára szervezett értekezleteken, az 
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iskola weboldalán tájékozódhatnak. Az intézmény pedagógusai, különösen az osztályfőnökök, 

szóban és írásban közölnek minden, a gyermekeket és a családokat érintő információt a 

szülőkkel.  

 

5. 5. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A vezetői munka nem képzelhető el a folyamatos szakmai megújulás, saját magunk és mások 

motiválásának képessége nélkül.  A tartós motiváció az a legmagasabb plusz, amivel egy ember 

hozzájuthat saját és intézményi céljainak eléréséhez. Az eredményes munka érdekében 

szükségesnek tartom a korszerű pedagógiai tárgyú, valamint a törvényi változásokkal 

kapcsolatos továbbképzéseken és konferenciákon való részvételt, ennek érdekében részt veszek 

a NPK tagozatainak munkájában. Vezetői pályázatom elsősorban a vezetőként eltöltött évek 

bemutatását, az értékeléshez szükséges helyzetelemzést tartalmazza. A sikereket az intézmény 

dolgozóival közösen értük el.  Az iskola eredményes működése érdekében az intézmény 

minden dolgozója, sok feladatot vállalt. Az iskola színvonalas működése a legfontosabb 

feladatunk. Az elmúlt évek eredményei önmagukért beszélnek.   

.  

5. 6. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

A pedagógusoknak ismerniük kell az iskola elsődleges céljait, hogy a mindennapokban 

önállóan dönthessenek, munkájukat értékelni tudják. A Megyeri Úti Általános Iskola Helyi 

Pedagógiai Programjának céljait a tantestület tagjai közösen határozták meg. 

A nevelőtestület tagjainak kiemelt feladata a NAT által megfogalmazott elvárásokon keresztül 

a kulcskompetenciák fejlesztése.  

Minden pedagógus feladata a kompetenciaterületek elvárásainak figyelembevételével, szakmai 

fejlődése érdekében, továbbképzéseken részt venni.  

Az iskola eredményes működése érdekében a nevelőtestület SWOT analízis segítségével 

meghatározza az erősségeket és veszélyeket, melynek segítségével időről időre kijelölhető a 

közös cél. 

A fejlesztő célú reflektív értékelésben való aktív részvételt elvárom az intézmény minden 

dolgozójától. A Belső Ellenőrzési Csoport óralátogatásokkal, kérdőívekkel, felmérésekkel 

vizsgálja a megvalósulás mikéntjét, kijelöli azokat a feladatokat, amelyek a felmerült 

problémák megoldásához szükségesek. 

Az igazgatónak bizalommal kell lennie kollégái felé. Csak úgy lehet alkotó légkört teremteni, 

ha a nevelőtestület tagjai minél több lehetőséget kapnak szakmai munkára, kibontakozásra.   

Lelkiismeretes, odaadó együttműködésünk eredménye az elmúlt évek látványos fejlődése. 

A vezetőnek a feladatok és lehetőségek ismeretében munkatársaival közösen kell meg határozni 

a jövőképet, amelyet együtt kívánnak elérni. Eredményeink vizsgálatát követően jelölhető ki, 

milyen változásokat kezdeményezhetünk az elkövetkező évek tervezésekor. 
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5. 7. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása  

 

Az iskolával szemben támasztott elvárások a kor követelményei szerint folyamatosan 

változnak. Az intézmény vezetőjének figyelemmel kell kísérni a kor kihívásait, célokat a 

társadalmi elvárásokhoz kell igazítani. Az intézmény stratégiai céljait, az elvárások folyamatos 

elemzésével, ennek megfelelő célok kijelölésével és színvonalas működésével érheti el. Az 

iskola vezetőinek kiemelt feladata az eredményes működés biztosítása. Az iskola kapcsolati 

rendszerét az SZMSZ szabályozza. A jogszabályok és egyéb dokumentumok változásait az 

értekezleteken tesszük közzé, illetve elektronikus levél formájában továbbítjuk a tantestület 

tagjai felé. A munkaközösségek vezetői a hivatali út megtartásával tájékoztatják a 

nevelőtestület tagjait. Az önértékelési terv megvalósulását követően készülhet el az intézkedési 

terv, mely az érintettek elfogadásával lép hatályba. Az iskola munkatervét a nevelőtestület 

fogadja el, majd ezt figyelemmel kísérve látja el feladatait a tanév folyamán. A partnerek 

tájékoztatása az SZMSZ-ben leírtak szerint történik. Az aktuális hírek a honlapunkon is 

megjelennek.  

 

 

 

„Ha nem becsülöd meg az embereket, ők sem becsülnek meg téged; de a jó vezetőnek, a kevés 

beszédűnek, munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: Ez közös munka volt.” 

                                                 (Lao Csu  könyvéből) 

 

 

Az életem 1988 óta összefonódik az iskola életével. Intézményvezetői pályázatom 

megvalósításával lehetőségem nyílik pályám utolsó éveinek tudatos tervezésére.  

Az elmúlt 22 esztendő intézményvezetői eredményei, és sikerei minden napra adtak és adnak 

új célt, feladatokat. Mindez motivációt ad ahhoz, hogy megpályázzam a Megyeri Úti Általános 

Iskola intézményvezetői állását. 

 

 

Budapest, 2021. március 16. 

 

        Hamzáné Szita Ilona 
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