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Pályázati nyilatkozat 
 

 

 

Alulírott, Kis Mihály pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztere 

által kiírt, a www.kozigallas.hu honlapján 2015. február 27-én megjelent pályázati 

felhívás alapján az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola 

intézményvezetői beosztás ellátására.  

 

A pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám: 2015-06-14 

A beosztás megnevezése: Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola –  

     Intézményvezető 

 

A következő nyilatkozatokat teszem: 

 

1. Nyilatkozom arról, hogy a 2011. évi CXC. törvényben a magasabb vezetői 

állás betöltésére előírt, valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 

megfelelek és ennek igazolásait mellékelem. 

2. Hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel teljesen megegyező 

sokszorosításához, továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé, 

a pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető.  

3. Nyilatkozom arról, hogy – nyertes pályázóként – vállalom a 

vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget. 

4. Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adataimat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhessék. 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

 

Budapest, 2015. március  

 

 

        Kis Mihály 

 

  

http://www.kozigallas.hu/
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Az iskola ars poeticája 
 

 

 

A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a 

társadalomnak kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való 

nemes küzdelem szimbóluma. 

A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is 

leghatásosabb eszköze, és minden iskolának, a 

legalacsonyabbtól a legmagasabbig első és szent kötelessége a 

lélek nevelése, hogy fiaiból embert faragjon.” 

 
     (Részlet Szent-Györgyi Albert 1930. Szegeden, 

az Országos Testnevelési Kongresszuson elmondott előadásából.) 
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Személyes indíttatás, motivációm 

 

 
Az idén, június végén lesz a 35. érettségi találkozóm Marosvásárhelyen, a 

nagyhírű Bolyai Farkas Gimnáziumban. Ott kell majd tanáraimnak és 

osztálytársaimnak beszámolnom arról, mit csináltam az elmúlt öt évben. Úgy 

gondolom, hogy erre az időszakra, mint életem legszebb, legsikeresebb éveire 

fogok gondolni, mert igen magas állami kitűntetéseket kaptam. A MOB-, a 

Bárczy István-, a Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tagozat)-, Kiváló 

Intézményvezető-, Kemény Ferenc díjak talán annak elismerése, hogy nagyon jól 

végezte nevelő – oktató munkáját az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 

Iskola tantestülete, dolgozói az én vezetésem alatt. 

Amikor megkérdezi valaki tőlem, hogy mi vonzó egy 54 éves pedagógusnak 

abban, hogy 15 éves igazgatói múlttal újra megpályázza az intézményvezetői 

állást, akkor eszembe jut, hogy milyen volt 2000-ben ez az iskola –a Váci Mihály 

Általános Iskola-, és mennyi munka, küzdelem, lobbizás árán jutottunk ide az 

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolához. Sajnos 2000-ben, az 

iskolabezárás fenyegetettségében néha nagyon kemény döntéseket kellett 

hoznom, ami sok sérelemmel járt, de a cél akkor a megmenekülés, az életben 

maradás volt.  

Ma pedig egy prosperáló, kétszeres túljelentkezés jellemzi az iskolánkat, ahová 

belföldi és külföldi vendégek jönnek a Grosics- modell tanulmányozására. Nagy 

utat jártunk be, amely három markáns időszakra osztható: 

 Az első: 2000-2005 – az iskola megmentése, új arculat kialakítása és a 

sportiskolai modell kialakítása 

 A második: 2005-2010 – az építkezés, az értékek meghatározása volt, a 

közoktatás típusú sportiskola megpályázása 

 A harmadik: 2010-2015 – a megerősödés, a konszolidáció évei voltak, új 

célok meghatározása 

Így jutottunk el a jövendőbeli 2015-2020. időszakhoz, amely a kiteljesedést, az 

innovációt jelentené, amikor a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolájaként a 

testnevelést angol nyelven tanítanánk, módszertani újításokat próbálnánk ki, új 

lehetőségeket a mindennapos testnevelés számára és az erre épülő sportági képzés 

szoros együttműködésével. Úgy látom, hogy a mostani mélyreható reformok a 

köznevelésben olyan vezetők, menedzserek jelenlétét kívánják az intézmény 

élére, aki megfontolt és megfelelő válaszokat tud adni azokra a kérdésekre, 

amelyek feszítik a mai oktatás- nevelés politikát. 

Itt van például az a tény, hogy ma Magyarországon kb. 1 millió diákra van 1,5 

millió iskolai férőhely. Vagy a kompetencia vizsgák bővítése idegen nyelvi 

felméréssel, azaz a hatékony tanulás tanítása hogyan valósul meg a magyar 

szövegértés, a matematikai ismeretek alkalmazásakor, vagy az idegen nyelven 

történő kommunikációban és szövegértésben, főleg mivel sportiskoláról van szó.  
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Felértékelődik a pedagógus személye, aki teljes személyiségével, pozitív 

attitűdjével példaképként nemcsak átadja az ismereteit tanítványainak, hanem 

felkelti bennük a vágyat, hogy kellő motivációval megismerjék az általa tanított 

tantárgyat. A tanulót úgy neveli, hogy megértse, hogy a munkával járó izzadság, 

kudarc, újra próbálkozás és siker nélkül nincs eredményesség sem a tanteremben, 

sem a sportpályán, sem majd később a munkahelyén.  

Én ilyen innovatív emberekre „vadászom”, és ilyen pedagógusokat sikerült 

beszerveznem a tantestületembe, akik megértették, mit jelent a Grosicsban 

tanítani.  

Az elmúlt 15 év tervezés, szervezés, kivitelezés, ellenőrzés és visszacsatolás 

jegyében telt el, azaz megpróbáltam a vezetői feladatokat, kötelezettségeket 

maximális szinten teljesíteni.  

Az a körülbelül 200 fős tanuló többlet, ami az elmúlt 15 évben megvalósult 

(vagyis 262 főtől 464 főig) annak köszönhető, hogy sikerült egy komoly arculatot 

kialakítani iskolánknak, valamint egy nagyon igényes, komoly CSAPATOT. Az 

elmúlt évek legnagyobb eredménye talán az volt, hogy olyan motivált, 

szakmájukban jó szakemberekre és kiváló pedagógusokra találtam, akik 

újjáépítették a leromlott hírű iskolát, sőt még annál is többet tettek: egyfajta 

mintát, a Grosics- modellt hozták létre.  A csapat pedagógusai mellett a szintén 

elkötelezett technikai személyzetre is gondolok, akik ugyanúgy magukénak 

érezték, érzik az iskolát, és becsületesen dolgoznak az iskola érdekében, mindenki 

a maga legjobb tudása szerint.  

Ezt a hihetetlen sok munkát, nevelést- tanítást, versenyeket, rendezvények 

szervezését mind- mind annak érdekében tettük, hogy olyan egyedivé váljon 

iskolánk, amire idehaza, és külföldön is kíváncsiak a szakemberek. A szingapúri, 

amerikai, kanadai, indiai, holland, dán, maláj és lengyel szakemberek, akik 

iskolánkban jártak, elismeréssel szóltak a gyerekek tudásáról, a tanulás – 

testnevelés – edzés hármas összehangoltságáról.  

Nem szabad elfelejtkeznünk a szülőkről sem, akik nemcsak a rengeteg újságcikk, 

TV-s riport miatt hozták iskolánkba gyerekeiket, hanem azért, mert látják, hogy 

hitelesen tudjuk a programunkat, a jó tanuló – jó sportoló mintát megvalósítani, 

és ők ebben számunkra partnerek.  

Iskolánk névadójának, Grosics Gyula Úrnak, tett ígéretem, miszerint az iskola az 

ország egyik legjobb sportiskolája lesz, az elmúlt évek szakmai eredményei és 

elismerései ezt bizonyítják. Az iskola új arculatának megteremtése is arra motivál 

engem, hogy újra megpályázzam az intézményvezetői állást.  

Végezetül Széchenyi István gondolatai vezéreltek arra, hogy megértsem, és 

önmagam számára kötelezővé tegyem azt, hogy „Jó magyarnak lenni igen nehéz, 

de nem lehetetlen”. Ezt szeretném megvalósítani itt az Újbudai Grosics Gyula 

Sport Általános Iskolában, azaz jó magyar hazafiakat nevelni Magyarország 

számára, akik tudásukat, képességeiket a haza érdekében fejtik majd ki. 
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Szakmai önéletrajz        

           
Személyi adatok 

Név: Kis Mihály 

Születési hely: Marosvásárhely (Tg-Mures) Románia 

Születési dátum: 1961. augusztus 29. 

Állampolgárság: magyar (1987. május 8-án áttelepültem Magyarországra) 

Családi állapot: nős, feleségem Varga Katalin óvodapedagógus a XI. 

kerületi TESZ-VESZ óvoda óvodavezető helyettese 

 

Gyermekeim: Kiss Réka 27 éves, a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskolán (turizmus-menedzsment) végzett 

közgazdász, jelenleg munkát keres. 

Kiss Zsófia 24 éves és a Budapesti Kommunikációs és 

Üzleti Főiskolán (turizmus-vendéglátás) ősszel lesz I. 

éves az MA-s hallgató. 

Állandó lakhely: 2051 Biatorbágy, Széchenyi utca 18.  

Telefonszám: 06 23 310 353 

Mobil 

telefonszám: 

06 20 497 26 76 

Munkahely: Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Iskola 

1119 Budapest, Bikszádi utca 11-15 

Telefonszám: 205 80 74 

 

Szakmai képesítések 

Okleveles általános és középiskolai testnevelő tanár 

Közoktatás vezető 

Mester pedagógus 

Idegen nyelvismeret: román (felsőfok), angol (középfok szóbeli), német 

(társalgási szint) 

 

2000. augusztus 1-től iskolaigazgató 
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Iskoláim 

 

1980: Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Matematika és Fizika tagozatos 

Gimnázium – érettségi 

1981-1984: Bukaresti Testnevelési Főiskola – testnevelő tanár 

1993-1995: Budapesti Műszaki Egyetem Természet és Társadalomtudományi 

Kara: közoktatás vezető szak 

2000-2001: Tanulás módszertan I.: A tanulás tanítása (tanúsítvány) 

2003-2005: Budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar: Testnevelő tanár (kiegészítő szak, ami középiskolában való tanítást 

biztosít) 

2005-2010: Budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Kar, Sportmenedzser és Rekreáció Szak (szakdolgozatomat kell megvédenem 

illetve államvizsgázni) 

2012-2014: Budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

kar, Mentor szak (utolsó éves) 

2014: az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 

Pedagógusképzés támogatása Kiemelt projekt (TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001) 

keretében megvalósuló Mesterpedagógus – szakértő a pedagógus minősítésre 

tanfelügyeleti szakértő a pedagógiai – szakmai ellenőrzésre 

 

Állami kitűntetések 

 

2002: „Kerezsi Endre” díj – Ifjúsági és Sportminisztérium, amit Dr. Deutsch 

Tamás miniszter Úr adományozott 

2011: „Magyar Olimpia Bizottság” díj, amit a Magyar Olimpiai Bizottság 

adományozott 

2012: „Bárczy István” díj, amit Budapest Főváros közgyűlése adományozott 

2012: „Magyar Arany Érdemkereszt” polgári tagozat, amit Dr. Áder János 

köztársasági elnök Úr adományozott 

2013: „Újbuda Kiváló Intézményvezetője díj”, amit Dr. Hoffmann Tamás 

Polgármester Úr adományozott 

2014: „Kemény Ferenc díj – Emberi Erőforrások Minisztériuma”, amit Balogh 

Zoltán Miniszter Úr adományozott 

 

Munkahelyeim 

 

1984-1986: Csíkszeredai Sportiskola (labdarúgó edző) 

1988-1989: Érdi 2-es számú Általános Iskola (testnevelő tanár) 

1989-2000: Kerényi György Ének és Testnevelés tagozatos Általános Iskola 

(testnevelő tanár) 

2000-től Váci Mihály – 2001-től Budai Sport – 2008-tól Újbudai Grosics Gyula 

Sport Általános Iskola (igazgató) 
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1998-tól: ovis torna tanítása a Tesz-Vesz Óvodában 5-6 éves óvodások számára 

2011-2013: a Testnevelési Egyetem óraadó tanáraként dolgozom az MA I. éves 

diákjainak Oktatási rendszerek tantárgyát tanítom 

 

Közéleti és szakértői tevékenységeim 

 

1996-tól: Budapesti Diák Sportszövetség elnökségi tagja 

1998-2006-ig: XI. kerületi Oktatási Bizottság külsős tagja 

1999-2001-ig: Őrmezei Közakarat Egyesület elnöke 

2001-2006-ig: „Kölyök Aranycsapat Közhasznú Alapítvány” elnöke 

2002-2003-ig: Biatorbágyi Sport Bizottság külsős tagja 

2004-2006-ig: Viadukt SE (Biatorbágy) elnökségi tagja 

2008-tól: a XI. kerületi Iskolaigazgatói Munkaközösség vezetőségi tagja 

2012-ben: a Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv Testnevelési és Sport 

műveltség területnek kidolgozásában vettem részt szakértőként 

2012-től: a MOB diák-főiskolai és egyetemi sport tagozatának a szakértője 

vagyok 

2014-től: Szakértő a pedagógusminősítésre 

2014-től: Tanfelügyeleti szakértő a pedagógiai – szakmai ellenőrzésre 
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1. Bevezetés, fogalmak tisztázása 

1.1 Sportoló nemzet és Sportnemzet 
 

Amikor ma azt látjuk, hogy a testnevelés és a sportági képzés stratégiai tényezővé 

vált a kormány számára, akkor valahogy magyarázatot is szeretnénk adni mi is 

bizonyos fogalmakról.  

Először is induljunk ki abból, hogy nagyon sokan nem értik, miért fontos a 

kormány számára a mindennapos testnevelés bevezetése, a sportinfrastruktúra 

fejlesztése, a sportoló nemzet és sportnemzet irányelveinek megvalósítása.  

Ahhoz, hogy megértsük ezeket az ok- okozati tényezőket, abból kell kiindulnunk, 

hogy 8-10 éves felmérések alapján az iskolaköteles gyerekek 70-75%-a csak és 

kizárólag a testnevelési órákon mozog heti 2-3 alkalommal 45 percet. Ennek 

következményeként elindult egy komoly probléma, mégpedig a túlsúlyos, illetve 

kövér gyerekek számának rohamos emelkedése, ami mára aggasztó méreteket 

öltött.  

A WHO szerint (2012. statisztika) a 13-14 évesek közül minden 4. gyerek 

túlsúlyos Magyarországon. Az Európai Unióban minden évben 1 millióval 

növekszik a túlsúlyos lakosság száma.  

Éppen ezért a sportoló nemzet fogalmát kell mára megerősíteni, vagyis a 

mindennapos testnevelés hatására várhatóan kialakulnak azok az 

egészségmegőrző készségek, amelyek a korai szocializáció miatt várhatóan egész 

életen át való mozgásos, motoros tevékenységet fog generálni az egyén számára. 

Ez egyre fontosabb, hiszen a magyar lakosság mortalitási és morbiditási adatai 

egyre aggasztóbbak, s ezek egyre markánsabban az ország gazdasági fejlődését is 

érinthetik. Nem mindegy, hogy a felnőtt lakosság egészségi állapota, a 

betegszabadság visszaszorítása, a magyar lakosságra jellemző daganatos illetve 

keringési betegségek csökkentése milyen jótékony hatással van az ország 

gazdasági folyamataira, de ugyanúgy a demográfiai csökkenés megállítására. Egy 

felelős kormány végiggondolja azt, hogy cselekedni kell akkor, amikor a felnőtt 

lakosság több mint 50%-a túlsúlyos vagy kövér.  

Éppen ezért a korai testneveléssel való szocializáció (6-18 éves korig), a 

szabadidős tevékenységek önszervező ereje (18 éves kortól), a senior kor 

preventív szemlélete (50-70 év) azt generálja, hogy a szabadidő mozgásos 

formában való eltöltése elemi érdeke minden kormánynak, annak érdekében, 

hogy a munkaereje ne kerüljön veszélybe. Ezért kellenek ezek a szolgáltatások 

(bérlemények, eszközök, felszerelések, cafetéria formák), amelyek mind azt 

szolgálják, hogy Magyarország a sportoló nemzet felé induljon el. Ezeknek a 

gondolatoknak a beérését már kezdjük látni, hiszen például a környezetvédelem 

és a sportolás együtteséből az jelent meg mára statisztikailag, hogy kerékpárral 

való közlekedésben az EU-ban az előkelő 3. helyen állunk (Hollandia és Dánia 

mögött).  
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Természetesen, mint sportnemzet is tovább kell vinnünk a jó hírünket, hiszen az 

a tény, hogy a nemzetek különböző megmérettetésein a mi sportolóink hihetetlen 

eredményeket produkálnak, bizonyos kötelezettségeket jelent mindenkire, aki a 

sportpolitikában valamilyen formában részt vesz. Ne felejtsük el például a 

legutóbbi olimpiát Londonban, ahol hihetetlen jó szerepléssel 8 arany, 4 ezüst és 

5 bronzérmet nyertünk el, és ezzel a nemzetek rangsorában az előkelő 9. helyen 

álltunk az éremtáblázaton.  

A kormány feltett szándéka, hogy a leigazolt sportolók számát markánsan 

megemelje. A rendszerváltáskor 1 millió leigazolt sportoló volt Magyarországon, 

2010-ben, tehát röpke 20 év alatt ez az ötödére, 200-230 ezer főre csökkent. 

Jelenleg kb. 330 ezer, tehát az öt évvel ezelőttihez képest 100 ezerrel több a 

leigazoltak száma, vagyis lehet látni a növekvő tendenciát. A Sport-

szakállamtitkárság 2018-ra 500 ezerre szeretné feltornázni a leigazolt sportolók 

számát. A rendszerváltás egyik nagy vesztese a sport volt, mivel a nagy gyárak, 

üzemek bezárásával elveszett azok sportinfrastruktúrája is. A privatizációval egy 

időben a sportpályákat eladták, azok helyett benzinkút, lakópark, 

bevásárlóközpont épült. Bár a törvény ezek pótlását előírta, a tőkés szemlélet azt 

kijátszotta, elodázta, a sportolókat csak részben kártalanította. Így ne 

csodálkozzunk azon, hogy rengeteg nagy múltú egyesület, utánpótlás bázis 

megszűnt, s nagyon sok jó nevű, tehetséges magyar sportoló és edző külföldön 

keresett boldogulást. Ezt felismerve, a kormány egy komoly lehetőséget indított 

el azzal, hogy a cégek a társasági adójuk egy részét az öt kiemelt látványsport 

(labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, vízilabda, jégkorong) megerősítésére 

felajánlhatják. Ezzel nagymértékű pályaépítési dömping kezdődött el az elmúlt 

három évben, aminek hatására rengeteg (kis- és nagyméretű) műfüves pálya, 

uszoda, többfunkciós csarnok épült fel országszerte. Ezzel párhuzamosan nagy 

beruházások eredményeként új stadionok épültek Budapesten, Debrecenben, és 

más vidéki városokban. Ennek eredményeként a „sportfogyasztás”, a 

sportélményekkel való gazdagodás az egyik legnagyobb problémát, a társadalom 

megosztását próbálja csökkenteni, és az együvé tartozást –legyen az egyesületi 

vagy nemzeti csapat- erősíteni. Az öt évvel ezelőtti problémákra szerencsére 

nagyon pozitív válaszokat kaptunk, de még nem eleget. Úgy gondolom, hogy az 

igazi áttörést a sportoló nemzet vagy sportnemzet tekintetében az 500 ezer 

sportoló mellett a megfelelő számú, színvonalú egyesületi infrastruktúra 

megvalósítása, illetve az iskolákból hiányzó 400-450 tornaterem/tornacsarnok 

megépülése fogja igazán megoldani.  

S hogy mennyire koherens a kormánystratégia e tekintetben, arra példa az új 

Testnevelési Egyetem létrehozása, amelynek a testnevelők és edzők képzési 

fellegvárának kell válnia. Így lehet legitimálni minden olyan stratégiai kérdést, 

amit a sportpolitika megfogalmazott 2010-ben, majd 2014-ben. Lehet, hogy 

ennek végső eredményeként Magyarország olimpiát is rendezhet… 
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1.2 A köznevelés típusú sportiskolák  
 

A 2000. évi sporttörvény, illetve az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium látva a 

sportegyesületek komoly létszámcsökkenését, és az 1963-ban elindított 

sportiskolai program, majd később az 1969-ben létrehozott testnevelés tagozatos 

osztályokból kiindulva ekkor beszélt először a közoktatás típusú sportiskolák 

létrehozásáról. A 2004-es lepencei előadás kész tényként hirdette a közoktatás 

típusú sportiskolák létrejöttét. A mi iskolánk az elsők között 2005-ben pályázott 

erre a titulusra, így lettünk közoktatás típusú sportiskola és módszertani központ. 

Mi ezt megelőzve 2001. március 29-én megkaptuk a XI. kerületi Önkormányzat 

engedélyét a sportiskola létrehozására. Így leírhatom, hogy mi megelőztük az 

akkori sportkormányzatot azzal, hogy 2001-ben létrehoztuk a Budai Sport 

Általános Iskolát, ami 2005-ben közoktatás típusú sportiskola lett. A 

tapasztalatokkal felvértezve segítettünk a későbbi vidéki sportiskolák 

létrehozásában Érden, Gyöngyösön és Miskolcon.  

Valljuk be őszintén: sokan azért hozták létre a közoktatás típusú sportiskolát, mert 

egy markáns, új arculatot szerettek volna adni iskolájuknak, ezzel elkerülve a 

bezárást, vagy más intézménnyel való összevonást. Ez történt a mi esetünkben is, 

azzal a különbséggel, hogy mi nem csak egy osztály profiljára találtuk ki a 

sportiskolát, mint a többiek –kezdetben 50, mára már 110 ilyen intézmény van-, 

hanem az egész iskolát erre a „pályára” állítottuk. Azok az iskolák, amelyek 2007-

től a MOB által finanszírozott évfolyamonkénti egy osztályt tartották fenn 

sportiskolai programmal (általános és/vagy középiskolában), jól jártak ezzel a 

támogatással. Azok pedig, köztük a mi iskolánk is, akik mindegyik osztályukat 

ezzel a programmal működtetik, kénytelenek megosztani a MOB-tól kapott 

támogatási összegeket.  

A közoktatás típusú sportiskolák a 2013-ban bevezetett NAT-tal köznevelés 

típusú sportiskolákká alakultak új tantárgyak bevezetésével, mint sportágválasztó, 

küzdelem és játék, tanulásmódszertan, sporterkölcstan. Ezek bevezetése segít a 

tantárgyi koncentrációk kialakításában, bizonyos kompetenciák elsajátításában 

(tanulási technikák), de karakteressé teszik az intézményt is.  

A mi esetünkben kijelenthetjük, hogy óriási lehetőség, hogy ezzel a programmal 

meg tudjuk valósítani az általunk fontosnak tartott Jó tanuló – Jó sportoló mintát, 

hiszen kompetencia eredményeink, és sportsikereink a legjobbak között vannak. 

A kétszeres túljelentkezés és a sportfelvételi lehetővé teszi, hogy megerősítsük a 

szülők bizalmát, hiszen ma már tudatosan választanak iskolát gyermeküknek, s 

mi minden információt felhasználunk annak érdekében, hogy 

megbizonyosodjanak arról, hogy jó döntést hoztak. Az a tény, hogy 2015-ben is 

kb. 120 gyerekből tudunk válogatni két osztályra, azt jelenti, hogy tisztában 

vannak a szülők azzal, hogy köznevelés típusú sportiskolába adni a gyereket nem 

jelent hátrányt, sőt, a testnevelés és sportági képzés olyan hatással van rájuk, hogy 

később a gyerek érvényesülését biztosítja az életben.  
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1.3 Mindennapos testnevelés 
 

A 2012. szeptember 1-jén bevezetett programot a kormány egyik legfontosabb 

egészségmegőrző, prevenciós lépéseként kell kezelni. Az akkor az 1-5-9. 

évfolyamon elindított folyamat egy 1999-ben megfogalmazott vágy beteljesülése 

volt, vagyis hogy minden tanuló minden nap 45 percet sportoljon a testnevelés 

óra keretében. A gyerek a sok tanulás mellett vezesse le feszültségét, tanuljon meg 

önmaga legyőzésével olyan képességekre/készségekre szert tenni, amit nemcsak 

élsportolóként tud kamatoztatni, hanem a szabadidő pozitív eltöltésében is. Az 

iskolában elsajátított bemelegítés, levezetés, nyújtások, edzési fogalmak mellett 

ott vannak azok a technikai, sportági képzésben elsajátított ismeretek, amelyek 

hatására a tanuló szabadidejében kosárlabdázhat (streetball, B33), kézilabdázhat 

(strandkézilabda), röplabdázhat (strandröplabda), vagy focizhat (futsal, 

strandfoci). Ehhez időre van szükség, hiszen ezeknek a technikai elemeknek az 

elsajátítását a képességek/készségek fejlesztése előzi meg. A természetes 

mozgástól az előkészítő foglalkozásokon át a sportági előkészítő elemekig be kell 

járni az utat a testnevelés órán vagy az edzéseken. Ezt ma már csak egy megfelelő 

szakmai ismeretekkel rendelkező testnevelő tanár tudja megtanítani, egymásra 

építve a technikai- taktikai elemeket.  

Az intézményvezetőknek meg kell tenniük mindent a sportinfrastruktúra 

fejlesztésének érdekében (támogatók felkeresése, TAO-s pályázatok vagy egyéb, 

minisztériumok, EU által kiirt pályázatok felkutatása). Az számomra 

elfogadhatatlan, hogy a testnevelők tehernek érezzék a mindennapos testnevelést, 

ami majd a 2015/2016-os tanévtől már végigmegy a rendszeren 1-12. évfolyamig. 

Mert valljuk be őszintén: komoly lemaradás van az infrastruktúra fejlesztésében 

(pályák, csarnokok hiánya), sok helyen a testnevelők helyett tanítók tartják a 

testnevelés órákat, illetve a délelőtti 3 óra feletti délutáni 2 testnevelés órát egy 

igazolással le lehet tudni. A testnevelők/tanítók módszertani újításokat egyáltalán 

nem ismernek, kihagyják a téli időszakot, inkább korcsolyázni, vagy egyéb 

kiegészítő tevékenységre viszik a gyerekeket, ezzel becsapva mindenkit, hiszen 

ez nem mindennapos testnevelés. A testnevelő tanárok évtizedes vágyát 

valósította meg a mindennapos testnevelés, azt, hogy a testnevelés óra ne megtűrt 

tantárgy legyen, hanem az iskolás gyerek egyik legfontosabb tantárgya, ami az 

életre nevel. 
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2. Helyzetelemzés: az iskola rövid története, múltja és jelene 
 

Az 1969/70-es tanévben Kelenföld központjában indított Váci Mihály Általános 

Iskola tulajdonképpen a Ratkó korszak sok gyerekes áldásának hatására nyílt meg. 

A kb. 30 ezer lakosú városrészben nyolc óvoda és öt általános iskola működött 

nagy létszámokkal. A Váci Mihály Általános Iskola a csúcson, 1984-ben négy 

épületben, 1452 fővel a lakótelep legnagyobb iskolája volt, több mint 100 fős 

tantestülettel, sokféle irányultságú osztályt indítva: testnevelés-, komplex 

művészeti-, francia tagozatos osztály, stb.  

A rendszerváltás a lakótelep kiöregedését és a lakótelepről való elköltözést is 

magával hozta, hiszen sok ember számára a XI. kerületből való kiköltözés a közeli 

agglomerációba egy új élet kezdetét jelentette. Így Budaörs, Érd, Diósd, 

Törökbálint, Biatorbágy viszonylagos közelsége, és a kezdetben megfizethető 

telek és ingatlan árak elcsábították a családokat a lakótelepről. Ennek hatására, és 

a rossz stratégia miatt az iskola elkezdett markánsan „elfogyni”, és a ’90-es évek 

elejére a létszáma 750 főre csökkent, épületeket is elveszítve. Az akkori iskolai 

vezetés nem értette meg az új idők kihívását, és nem változtatott a kínálatán. 

Ennek hatására tovább csökkent a gyerekek létszáma, 2000-ben 262 főre, ami 

hihetetlen nagy bukás volt, hiszen 15 év alatt 1200 fővel csökkent a létszáma.  

A XI. kerületi Önkormányzat vezetése 1996-tól elindított egy felzárkóztatási 

programot, ami azt jelentette, hogy a középiskolába felvételt nem nyert tanulók 

számára 9. és 10. évfolyamon szakképzés zajlott. Egyfajta „gyermekmegőrzést” 

vállalt fel az iskola, mivel ezek a teljesen alulmotivált gyerekek még tankötelesek 

voltak. Ezek a gyerekek sem tanulásukkal, sem magatartásukkal nem erősítették 

az iskola jó hírét, sőt… 

Ilyen körülmények között pályáztam meg a Váci Mihály Általános Iskola 

igazgatói állását, és nyertem el 2000. augusztus 1-jétől. Egy évet kaptam arra, 

hogy megállítsam a gyereklétszám csökkenését, különben összevontak volna 

minket a Bikszádi utca másik iskolájával. Mindent egy lapra téve dolgoztunk egy 

teljesen új, egyedi arculat kialakításán, jártam a 23 óvodát, a szülői értekezleteken 

a jövő sportiskolájáról beszélve. Bár ekkor még nem kaptuk meg az engedélyt, 

mégis az egész félévet úgy dolgoztuk végig, hogy hittel és kitartással vállaltuk a 

„vegytiszta” sportiskola létrehozását a mindennapos testnevelés és sportági 

képzés megvalósításával. Egy hónappal a beiratkozás előtt, 2001. március 29-én 

kaptuk meg az engedélyt a XI. kerületi képviselő testülettől, hogy létrehozzuk a 

Budai Sport Általános Iskolát. Óriási áttörés volt, hogy a testnevelés tagozatos 

osztályba addig „lasszóval fogott” gyerekek helyett, minimális válogatással (58 

főből) két 26 fős sportiskolai osztályt tudtunk elindítani.  

Ekkor indult el az iskolaépület és iskolaudvar nagyfokú átalakítása, melynek 

hatására ma már hatalmas sportinfrastruktúrával rendelkezünk: műfüves pálya 

atlétikai futókörrel és távolugró gödörrel, műanyag borítású kézilabdapálya, 

műanyag borítású kis- és nagyméretű kosárlabda pálya, kis műfüves pálya 

futópályával. Ezzel párhuzamosan az épületben is átalakításokat végeztünk: teljes 
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nyílászáró csere, tanterem felújítások, szaktantermek felújítása, a sportcsarnok 

teljes felújítása, kis tornaterem és előtér felújítása öltözőkkel és kulturált 

mellékhelyiségekkel. Az ebédlő HACCP rendszerűvé való teljes átalakítása 

egyszerre 75 gyerek és 15 pedagógus komfortos étkezését biztosítja.  

Így a panelek és társasházak tövében megbújó iskola lépésről lépésre fejlődött ki, 

és 2008. november 11-én, a Kerület Napján felvette az Újbudai Grosics Gyula 

Sport Általános Iskola nevet. A legendás kapus XI. kerületi lakosként 2001-től a 

„Kölyök Aranycsapat” Közhasznú Alapítvány tiszteletbeli elnökeként vett részt 

iskolánk életében. A névváltozással együtt elindult egy nagyon markáns Jó tanuló 

– Jó sportoló modell arculatának kialakítása, hiszen Gyula bácsi sportmúltja, 

illetve későbbi ténykedése egyfajta mintát és értékrendet jelentett az ide 

jelentkező gyerekeknek.  

A lesajnált lakótelepi iskola, ahová nem nagyon szerették beíratni a gyerekeket, 

lépésről lépésre egyre kedveltebb lett, annak ellenére is, hogy a lakótelep közepén 

körzet nélkül működött, hiszen létrejöttekor a képviselőtestület szétosztotta 

körzetünket a környező iskoláknak. 

Az iskola nem csak a kerítésen belül fejlődött ezekben az években, hanem a 

kerítésen kívül is, hiszen a kerület segítségével a Bikszádi utcában új parkolási 

rendszert sikerült kialakítani. Ezzel egy időben az iskola előtti „lepukkadt” park 

is teljesen megújult a szülők és gyerekek nagy örömére, hiszen jó időben a szülők 

itt kulturált körülmények között várhatják meg gyermekeiket, vagy 

találkozhatnak barátaikkal, ismerőseikkel. 

 

Az évek során a 14 tanulócsoporttal, 262 tanulóval (2000. októberi statisztika) 

működő iskola 2014 októberére 464 főre gyarapodott, 17 tanulócsoportban. Az 

átlaglétszám 27 fő/tanulócsoport, vagyis az iskola nagyon gazdaságosan működik 

36 pedagógussal (+ 2 fő GYES-en), 3 pedagógusi munkát közvetlenül segítő, 8 

technikai- és 5 konyhai dolgozóval. Érdekes megfigyelni, hogy a panelházak, 

társasházak és családi házak között lévő iskola, bár egy 45 éves panel épület 

jegyeit hordozza magán, mégis a programja miatt milyen népszerű lett. A 

2015/2016. évre készülve (iskolakóstoló, bemutató órák után, az előkészítő 

foglalkozásokat tartva) már most, február végén 120 leadott jelentkezési lappal 

rendelkezünk a két induló osztályra. Hihetetlen jó látni azt, hogy a következetes 

nevelő – oktató – pedagógiai és fejlesztő programunk következtében milyen 

népszerű az iskola. A tudatos szülők minden információs csatornát felhasználva 

(játszótér, óvoda, internet, kompetenciamérés eredményei) ma már nem a 

közelség miatt választanak iskolát. Sokkal fontosabb, hogy a bemeneti és 

kimeneti mérések kiértékelésekor mekkora az iskola pedagógusi hozzáadott 

értéke, azaz milyen eredményesen nevel és oktat. Úgy gondolom, hogy a jövő 

iskolájának egy minél több készséget adó iskolának kell lennie, hiszen nagyon 

fontos, hogy a gyerekek jó tanulmányi eredményekkel, kiváló fizikai- szellemi 

erőnlétben, jó középiskolában, majd főiskolán/egyetemen folytathassák 

tanulmányaikat, vagy egy jó szakmát elsajátítsanak, melyek hatására az életben 
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való érvényesülésük megvalósul. Aki sokat ígér, de nem tud konkrét kimutatható 

eredményeket produkálni, az hiteltelenné válik, és attól elfordulnak a szülők. 

Ezért kell mindig láthatóvá tenni a befektetett munka eredményét, mely a 

gyerekek érvényesülését eredményezi (középiskolai felvétel az 1. vagy 2. 

megjelölt helyre). Nem arról van szó, hogy nem veszik fel gyerekeinket a 

középiskolákba, hanem arról, hogy a középiskolai rangsorban milyen helyet 

foglal el az az iskola. Ez a rangsorolás már kezd az általános iskolák között is 

kialakulni, hiszen a kompetenciamérések eredményeit meg kell jelentetni az 

általános iskola honlapján. Várhatóan egyre több szülő e kritériumok alapján fog 

majd általános iskolát választani, ezért mindig koherens azonosságnak kell lennie 

abban, amit hirdetek, és abban, amit megvalósítok pedagógusi szinten (oktatás-

nevelés) és tárgyi- személyi fejlesztésekben egyaránt.  

 

2.1 Nevelési- oktatási kihívások az új NAT, Pedagógiai Program és más 
dokumentumok alapján 
 

Az egyik legnagyobb kihívás az elmúlt öt évben az új NAT alapján létrehozott 

saját Pedagógiai Program volt, s az ehhez kidolgozott kerettantervek, SZMSZ, 

Házirend, Tanári Etikai Kódex. 

Amit az oktatás- nevelés terén megvalósítottunk:  

 A legfontosabb a jó tanuló – jó sportoló modell megvalósítása volt, ez 

iskolánk erőssége. Erre építjük Pedagógiai és Nevelési Programunkat, 

sportkoncepciónkat, értékeinket.  

 Úgy dolgoztunk, hogy komoly értékteremtő iskola lettünk/vagyunk, ezt 

bizonyítja a hatalmas túljelentkezés, és a 2013/2014. tanévben elindított 3. 

első osztályunk is (160 főből válogatva). 

 Látható és elszámoltatható iskolai nevelési- oktatási munkánk kimeneti 

eredménye, a 4., 6. és 8. évfolyamokon végzett iskolai és országos 

kompetenciamérések eredményei, amit mi nagyon komolyan veszünk, és 

ami meghatározza minden évben az éves programunkat. 

 A gyerekek nevelését- oktatását nem lehet magas szinten megvalósítani, ha 

nincs meg a pedagógusok szakmai elkötelezettsége és kellő motivációja. 

Ezt magas szinten kell tartani, ezért iskolánkban pedagógusaink 

folyamatosan komoly továbbképzéseken vettek/vesznek részt.  

 Tanítási tanulási folyamatban módszertani diverzifikáció eredményeként: 

kooperatív tanítás, csoportos tanítás, 3T módszer, „mustármag program”, 

projekt-oktatási módszerekkel dolgozunk.  

 Kiemelten foglalkoztunk a tehetséggondozással és felzárkóztatással, hiszen 

a sportiskolai program monitoring rendszerében a Magyar Olimpiai 
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Bizottság ötévente ellenőrzi, hogy a tanulmányi- és sportági képzésben 

mennyi és milyen tehetségeket neveltünk ki. Ezen kívül számunkra nagyon 

fontos, hogy a lemaradt tanulókat felzárkóztassuk társaikhoz.  

 A mai világban nagyon fontos, hogy az IKT (infokommunikációs 

technológia) használata milyen módon válik mindennapossá a tanulás- 

tanítás folyamatában a tanulók és pedagógusok számára egyaránt. Az évek 

során létrehoztunk 2 db „okos tantermet” és 5 db „okos szaktantermet”, 

melyek új technikáit használva élvezetesebbé, érthetőbbé tesszük a tanulási 

folyamatokat tanulóink számára. 

 Fontos volt olyan Házirend, Pedagógiai program, Szervezeti- és Működési 

Szabályzat, Etikai Kódex, Sportkoncepció elfogadása, melyek biztosítják a 

tanulmányi, nevelési irányelveket, meghatározzák a kötelességeket és 

jogokat a diákok, pedagógusok és szülők számára egyaránt.  

Mindezen feladatok becsületes elvégzése, megvalósítása eredményezte azt, hogy 

az iskola létszáma újabb 40 fővel gyarapodott (464 tanulónk van jelenleg), illetve 

a tanulócsoportok száma 16-ról 17-re emelkedett (2. évfolyamon + 1 osztály) 

Sajnos a világunk az individualizáció önző, saját érvényesülést mindenek elé 

helyező életszemlélete azt generálja, hogy a gyerekek is ilyen módon próbálnak 

érvényesülni. Mi közösségben gondolkozunk… Abban hiszünk, hogy a „Grosics 

családba” való tartozás kitüntetés a gyereknek, szülőnek, pedagógusnak. Ezért 

sokat kell dolgozni, mert csak így lehet majd később érvényesülni. A tanulás, 

sportolás, a különböző kompetenciák kialakítása (nyelvi, számítástechnikai) mind 

a későbbi érvényesülést erősítik. Bár sokkal jobb annak az intézménynek, amely 

1-12. évfolyamig tanít, mi arra törekszünk, hogy lehetőleg minél több gyerek 

ballagjon tőlünk 8. évfolyam végén. Sajnos a helyi 6 és 8 osztályos gimnáziumok 

a mi osztályainkból is a legjobb tanulókat szippantják magukba. Legszívesebben 

27 fővel indítanánk az első osztályainkat, de sajnos kénytelenek vagyunk 30-32 

fővel indítani ahhoz, hogy 8. osztályból 25 fővel ballagjanak el. Egyszer, a 

2013/2014. tanévben tudtunk 27 fős osztályokat indítani, de ekkor kettő helyett 

három osztállyal kezdtünk. Amíg a középiskolák a legjobb tanulókat veszik el az 

általános iskolákból, olyan stratégiákat kell kidolgoznunk, amelyek a sportiskolai 

programunknak és a köznevelési nevelő- oktató programunk megvalósításának 

egyaránt megfelelnek.  

 

2.2 Az elmúlt öt év vezetői programjának értékelése, illetve a sportkoncepció 
megvalósulása 
 

Mint ahogy a helyzetelemzésben is leírtam, a 2010-2015-ös időszakra a 

konszolidáció, a megerősödés volt jellemző, és felkészülés az új kihívásokra. 

Azzal, hogy a kormány 2012. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben az 1., 5., 9. 
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évfolyamokon bevezette a mindennapos testnevelést, az Újbudai Grosics Gyula 

Sport Általános Iskola arculatát egy nagyon komoly „egyediség vesztés” érte. 

Hiszen valljuk be, hogy a 2001-ben elindított sportiskolai program nóvuma, 

újdonsága az volt, hogy iskolánk hogyan tudja megvalósítani a mindennapos 

testnevelést, és ehhez hogyan tudja hozzárendelni a kimagasló tanulási- tanításai 

folyamatokat, majd délutánonként a sportági képzést, mely először helyben, 5-6. 

évfolyamtól pedig a környező egyesületekben valósul meg. Az elmúlt 15 év 

legnagyobb szakmai kihívása a jó tanuló – jó sportoló modell megvalósítása volt. 

Azzal, hogy bevezették a mindennapos testnevelést -bár szakmailag igen 

örvendetesnek éreztük-, iskolánk arculatát egy kissé megviselte, hiszen ettől 

voltunk mi mások.  

Büszkék voltunk, és igen nagy megtiszteltetésnek vettük azt, hogy a sport-

szakállamtitkárság kérésére mi már a kezdetekkor segítettük szakmailag abban, 

hogy bemutattuk, mit lehet tenni, ha az iskola nem rendelkezik megfelelő 

sportinfrastruktúrával, hogyan lehet a folyosón, a tanteremben, kis előterekben 

megfelelő minőségű és intenzitású testnevelési órákat tartani. Ezek az elméleti és 

gyakorlati bemutatók az iskola Módszertani Központjában, illetve az iskola 

folyosóján, tanteremben, előtérben valósultak meg mindenki elismerésére. Ezeket 

az órákat külföldi delegációk, pl. a lengyel ifjúsági és sportminiszter számára is 

bemutattuk. A mindennapos testnevelést bevezető Dánia 35 fős küldöttségének 

2015-ben bemutattuk a testnevelés és sportági képzés egymásra építésének 

módszereit.  

A mindennapos testnevelés bevezetése számunkra nem jelentett kihívást, sőt 

örültünk ennek a komoly egészségmegőrző tevékenység kormányszintű, 

stratégiai lépés bevezetésének.  

A NAT testnevelésének az értékteremtő és személyiségfejlesztő kérdéskörében, -

mint a NAT egyik társszerzője a testnevelés és sportműveltség kidolgozásában- 

örömmel láttuk, hogy a köznevelés típusú sportiskolák szerepét megerősítették új 

kerettanterv bevezetésével. Mint ahogy már említettem, az új tantárgyak 

(sportágválasztó, küzdelem és játék, tanulás tanítása, sporterkölcstan) bevezetése 

mind a köznevelés típusú sportiskolák egyediségét szeretné kihangsúlyozni.  

Az iskola vezetője, amikor megfogalmazza a stratégiai öt éves tervét, egyfajta 

kívánságlistát, illetve a realitások talaján állva a lehetőségeket kell mérlegelnie.  

Szentül meg vagyok győződve arról, hogy a humánerőforrás fejlesztésben és a 

tárgyi feltételek javításában messze túlteljesítettük terveinket az elmúlt öt évben. 

Ugyanakkor a hosszú távú pedagógiánkra, iskola jövőképére markánsan hatást 

gyakorló szerkezetváltás vagy egyedi tanterv bevezetése csak a kezdeti fázisban 

van. A szerkezetváltás, vagy az általános iskola és gimnázium megvalósítása 

(amit a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiummal való együttműködésben 

képzelünk el) egy nagyon nehéz feladat, hiszen nem biztos, hogy a fenntartó 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, illetve a XI. kerületi Önkormányzat és 

a GAMESZ, mint működtető ugyanazt akarja.  
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A másik fontos és markáns kérdés a két ingatlan helyzete: a Bikszádi utcában lévő 

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola a XI. kerület tulajdonában lévő 

ingatlanon található, míg a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium a 

Főváros ingatlanán. Ki kell vásárolni, vagy valamiféle kompenzációt kell adni, 

ami nem kevés gondot okoz, sőt… Így a fúzió csak egy együttműködés alapján 

jöhet létre, vagyis ezt a politikusoknak kell megoldaniuk.  

A másik ígéret az idegen nyelv fejlesztése volt, amiben szerintem nagyot léptünk, 

de sajnos az anyagiak megszerzése (szponzorok felkutatása) nem teszi a képzést 

automatikussá a tanárok számára. A képzést 11 fővel kezdtük (5 testnevelő és hat 

másik szakos kolléga), elfogyott a pénz, s rá egy fél év múlva folytathattuk, de 

csak négy fővel, mert a Fővárosi Önkormányzat a testnevelőket finanszírozza. Két 

testnevelő és egy tanító kolléga már középfokú nyelvvizsgát szerzett.  

Úgy gondolom, az AIESEC program (önkéntes külföldi diákok) bevonása az 

angol nyelv oktatásába hasznos volt, mert a köztünk lévő angolul beszélő külföldi 

diákok a gyerekek kommunikációs készségét erősítették, illetve 

közvetlenségükkel feloldották félelmüket.  

A harmadik ígéret, a gyereklétszám növekedése is megvalósult, hiszen 2010-ben 

16 tanulócsoportban 422 gyerek tanult, 2015-ben pedig 17 tanulócsoportban 464. 

A 2013/2014. tanévre 160 jelentkezőnk volt, így az iskolai büfé megszüntetésével, 

és egy kis teremmel való összevonásával egy új tantermet tudtunk kialakítani.  

A helyben sportolás igénye jelent meg a szülők részéről, ami nagyon nehezen 

kivitelezhető, mert a mindennapos testnevelés, a sportági előkészítő 

foglalkozások és az edzések olyan teremigényt generálnak, amit csak egy új 

csarnokkal lehetne megvalósítani. Amit sikerült elérnünk, hogy a „kavicsos” 

udvar felújításával bővítettük a sportolási lehetőségeket. Ezzel együtt felújítottuk 

a zuhanyzókat és WC-ket, illetve két öltözővel bővítettük a sportolást kiszolgáló 

helyiségeket. A testnevelő tanárok számára új tanárit és szertárt alakítottunk ki.  

Megépült a Módszertani Központ, amit a nagyobb rendezvények, 

továbbképzések, tréningek helyszíneként használunk 50-70 fő számára.  

Az aula és a bejárat átalakítását megkezdtük, a tervek megvalósítása 2016 nyarára 

valósul meg. Itt lesz Grosics Gyula névadónk emlékfala olyan ereklyékkel és 

emlékekkel, amit a család nekünk adományoz.  

A tornaterem teljes felújítása is folyamatban van, hiszen új, nyitható ablakokkal 

egy új falat építettünk, illetve megállítottuk az északi oldal penészedését dryvit 

szigeteléssel. Az új parketta védi a gyerekek egészségét, hiszen a 45 éves parkettát 

rugalmas, új felületre cseréltük. A terem végleges elkészülése 2020-ra várható, 

amikor az összes fala dryvit borítást kap, és audiovizuális eszközökkel szereljük 

fel. 

A gyerekek egészséges étkezését úgy tettük komfortosabbá, hogy a XXI. század 

minden elvárásának megfelelő, 75 személy egyszerre történő étkezését biztosító 

ebédlőt építettünk, a HACCP normáknak megfelelő tálaló konyhai résszel, 

tárolókkal, a technikai személyzet öltözőinek teljes felújításával. A tanári 



21 

 

étkezőben pedig 12 pedagógus ebédelhet nyugodtan, kulturált körülmények 

között.  

A tanítás színesítésének érdekében létrehoztunk hét „okos” termet (öt 

szaktanterem, két tanterem), melyeket projektorral, smart táblával, számítógéppel 

láttunk el.  

Az iskola sportkoncepciójában tervezetteket is túlteljesítettük, mert 

létszámnövekedésünk, a sportinfrastruktúra fejlesztése és új egyesületekkel való 

kapcsolatunknak köszönhetően mára 320 leigazolt sportolónk van, főleg 

kosárlabda, labdarúgás, vízilabda, kajak-kenu, atlétika, aerobik, karate, úszás, 

szinkronúszás sportágakban. Fontos szempont, hogy helyi egyesületeknek 

végezzük az utánpótlás nevelését, így a MAFC/BEAC kosárlabda akadémia a mi 

iskolánkra épít. Ennek eredményeként az elmúlt öt évben a fiúkkal kétszer 

országos bajnokok voltunk (2011/2012-ben és 2013/2014-ben), a lányokkal 

kétszer diákolimpiai második helyezettek. Kiváló eredményeink vannak atlétika, 

aerobik, úszás, kaja-kenu sportágakban, ahol számtalan dobogós helyezésünk 

van. Fontos momentum az OSC vízilabda csapatának megjelenése a kerületben 

2014 elején, és már látszik, hogy egyre többen hódolnak ennek a sportágnak.  

A következő öt évben az együttműködési szerződések megkötése, megújítása 

mellett fontos lenne egy közös felvételi gyakorlatsort összeállítani. Úgy 

gondoljuk, hogy az egyesületeknek sokkal többet kellene tenniük a gyerekek 

„becserkészése” érdekében, bár a sportágválasztó és a különböző nagy 

tömegversenyek nagyon megmozgatják a mozgást szerető szülőket.  

 

2.3 Értékeink a jövőképünk alapján 
 

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola könnyű helyzetben volt eddig, 

mert az iskola névadója, Grosics Gyula, a Nemzet Sportolója, olyan hiteles 

személy volt, akinek sportélete, majd később edzői és sportvezetői pályafutása 

méltán állítható példaként a gyerekek számára. Sokszor mesélt tapasztalatairól a 

gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak, és fogalmazott meg intelmeket 

számukra. Sajnos 2014. június 13-val egy teljesen új korszak kezdődött az iskola 

életében, hiszen azóta nekünk, az itt tanító pedagógusoknak kell élővé tenni Gyula 

bácsi jelenlétét minden nap. Amikor megfogalmaztuk azt, hogy milyen jövőképet 

adunk gyerekeink számára, ott volt a hiteles személy, aki jelenlétével is 

megerősítette azt, hogy élsportoló is tud kimagasló teljesítményt nyújtani később 

a civil életben.  

Hiszünk abban, hogy a testnevelés és sportági képzés olyan személyiségfejlesztő 

eszköz, amely tanulásra neveli, és jó közösségi emberré formálja a gyerekeket. A 

tanulás és a sport szoros kapcsolata megjelenik a tantárgyi tanítási folyamatban 

és a sportági képzések technikai- taktikai elemek elsajátításánál is. Itt előtérbe 

kerül a rengeteg gyakorlás, a koncentráció, a kellő együttműködési készség, ami 

nélkül sem az iskolai tanulásban, sem a sportpályán nem lehet eredményeket 
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elérni. A személyiségfejlődés itt és így válik karakteressé, hiszen a későbbi 

sikerek elérésének érdekében meg kell tanulni szembesülni a sikerekkel és 

kudarcokkal egyaránt, tudni kell folyamatosan újrakezdeni a monoton 

tevékenységet. Az életre nevelés eszköze a sport, amiben semmit sem adnak 

ingyen, s a tehetség önmagában nem elég. Sajnos nagyon sok tehetség kallódik el 

azért, mert nem kitartó, és nem használja ki Istentől kapott képességét, hogy olyan 

készségeket hozzon létre, amellyel a sportpályán és a tanulmányaiban kiváló 

eredményeket érhetne el.  

Amikor meghatároztuk iskolánk négy fő értékét, akkor a végeredményt céloztuk 

meg, vagyis hogy milyenné neveljük gyerekeinket. Azok az értékek, amelyekre 

felfűzzük mindennapos tevékenységeinket: a tudás, az egészség, az együvé 

tartozás és az érvényesülés. Csak és kizárólag olyan sportiskolát tudunk 

elképzelni, ahol a tudás mindenek felett álló prioritást élvez, hiszen az iskolák 

közötti átjárás csak így biztosítható. Ha valaki elmegy az iskolánkból 

(iskolaváltás, költözés, válás miatt), nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy 

kevesebbet tud, mint azonos korú társai. Sőt, mi azt szeretnénk, ha tudása sokkal 

pallérozottabb lenne.  

Az egészségre kell építeni iskolánkat, mert csak így tudja a gyerek azt a rengeteg 

feladatot teljesíteni, amit az iskola és a szülők meghatároznak neki: vagyis 

tanuljon jól, tanuljon nyelveket, sportoljon, hangszeren játsszon, önkéntes munkát 

végezzen, vagy segítsen otthon a házimunkák elvégzésében.  

Mit is jelent az együvé tartozás a mi iskolánkban? Azt a hihetetlen érzést, amit a 

gyerekeink is megtapasztalnak, amikor egy rendezvényen egyen ünneplő 

ruhában, vagy egyen sportfelszerelésben jelennek meg, a fehér – zöld – fekete 

szín egy olyan összeforrt közösséget jelent, ahová kiváltság tartozni. A 

Grosicshoz tartozni mindenki számára kitüntetés, gyereknek, tanárnak, szülőnek 

egyaránt, mert ez egy Nagy Család, amire büszkék vagyunk. 

Az érvényesülés egyfajta hitelességi fokmérő, tehát a nyolc év tanítása, nevelése 

akkor valósul meg jól, ha a végzős tanulót felveszik az általa első vagy második 

helyen reálisan meghatározott középiskolába. Amennyiben a szülő azt látja, hogy 

a pedagógusnak sikerült gyermekéből a legtöbbet kihozni –tehetsége és szorgalma 

szerint-, akkor ő lesz a legnagyobb reklámhordozónk, mert pozitív 

nyilatkozataival az iskola hitelességét erősíti.  

 

2.3.1 Tanulás, mint alapérték, eredményeink 
 

Sportiskolánknak olyan intézménynek kell lennie, ahol a tanulás, azaz a tudás 

megszerzése prioritást élvez a szaktantárgyak esetében, illetve a testnevelés és 

sportági képzésben egyaránt. A gyerekeknek olyan korszerű, versenyképes, 

konvertálható és adaptálható tudásra kell szert tenniük, amellyel könnyen tudnak 

érvényesülni a tantárgyi tanulásban, a testnevelés és sportági képzésben, és az élet 

különböző területein egyaránt. Itt nemcsak a tananyag tudásáról van szó, hanem 



23 

 

arról, hogy a megszerzett tudást aktualizálni tudja a változó világunkban. Fontos 

a plusz kompetenciák megszerzése: gazdasági, pénzügyi, feladatmegoldó, tudatos 

étkezés, alvás, edzésprogramok annak érdekében, hogy minél több tudása és 

készsége halmozódjon fel a tanulásban, a sportági képzésben vagy a hétvégi 

rekreációban. Tudatosan keresniük kell azokat az IKT kompetenciákat, 

amelyekkel ismereteiket tudják bővíteni, illetve nagyon fontos a nyelvismeret, 

amely először a testnevelés órán, edzőtáborokban, mérkőzéseken, majd később a 

munkahelyeken való elhelyezkedésben jelent segítséget. 

 

Tanulmányi eredményeink: 

 

A 2010- 2014-ig tartó időszak tanulmányi versenyeken való részvételeinek 

kiemelkedő eredményei a következők:  

 XI. kerületi 1. hely 

 budapesti 1., 2., 3. hely 

 országos 1-6. hely 

2010/2011. tanév 

 kerületi informatika verseny komplex II. kategória: M.D. 1. hely 

 fővárosi informatika alkalmazói verseny komplex II. kategória: M.D. 1. 

hely 

 budapesti biológia döntő: S.M. 1.hely 

 kerületi kémia verseny: M.D. 1. hely 

2011/2012. tanév 

 kerületi versmondó verseny: L.P. 1. hely 

 kerületi ének verseny: Sz.L. 1. hely 

 Újbudai Tavaszi Hangverseny: arany minősítés 

 kerületi informatika verseny komplex II. kategória: H.B. és K.D. 1. hely 

 kerületi angol verseny: O.B. 1. hely 

2012/2013. tanév 

 kerületi matematika verseny: P.E. 1. hely 

 országos Zrínyi matematika verseny: P.E. 6. hely 

 kerületi versmondó verseny: L.P. 1. hely 

 kerületi technika verseny: M.V., J.C., Sz.B. 1. hely 

 országos technika és életvitel verseny: T.R., J.C., Sz.B. 4. hely 

 országos Bolyai matematika verseny: G.D., H.L., M.D., Z.K. 6. hely 

 országos „Kockakobak” matematika verseny: M.D. 6. hely 

 kerületi biológia verseny: H.E. 1. hely 
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2013/2014. tanév 

 országos mozaik általános műveltségi verseny: N.Z. 2. hely 

 kerületi vers- és prózamondó verseny: V.A. 1. hely 

 kerületi szónok verseny: R.B. 1. hely 

 országos szónok verseny: R.B. 3. hely 

 kerületi informatika verseny komplex II. kategória: Á.V. 1. hely 

 Bolyai matematika verseny dél-budai régió: Sz.I, S.D., J.B., L.H. 3. hely 

 

2.3.2 Egészség, testnevelés, sportági képzés, rekreáció 
 

Egy 2012-es WHO statisztika szerint Európa egyik legegészségtelenebb országa 

vagyunk, ezért a ma emberének legnagyobb értéke a testi-, lelki- és szellemi 

egészsége, amit korán, gyermekkorban kell megalapozni. Amint a bevezetőben is 

leírtam, a sportoló nemzet elérése a cél, amiből sportnemzetet lehet nevelni, de 

csak és kizárólag akkor, ha a mindennapos testnevelést komoly tartalommal látjuk 

el. Ezért keressük azokat a tehetségeket, akik a tanulást és a sportolást össze tudják 

egyeztetni a mindennapokban. Ehhez nemcsak jó sportiskola, hanem megfelelő 

szülői háttér is kell, valamint komoly anyagi befektetés, hiszen a testnevelés, 

sportági képzés, és főleg az egyesületi szintű edzés nem ingyenes, hanem 

sportágtól és egyesülettől függően viszonylag költséges dolog. Amikor január 

utolsó hetében elindítjuk az „Iskolakóstoló” programot, majd a bemutató órákat 

és az előkészítő foglalkozásokat, akkor ezekről megfelelően tájékoztatjuk a 

szülőket.  

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az idén is 120-130 gyerekből válogathatjuk 

ki azt a 2x30 főt, akik nálunk kezdik majd el a 2015/2016. tanévet.  

Fontos azt látni, hogy egészségprogramunk, ami a mi esetünkben az óvodai 

előkészítőtől a mindennapos testnevelésen keresztül, a sportági előkészítő, majd 

a sportági képzéseken át a megszerzett tudás birtokában hogyan teljesedik ki a 

kosárlabda, kajak- kenu, labdarúgás, vízilabda, aerobik, atlétika és küzdősportok 

különböző szintjein való versenyzésben.  

Helyi egyesületekkel (MAFC, BEAC, Kelen FC, Lágymányosi Spartacus, TFSE, 

OSC) együttműködési megállapodásokat kötöttünk, mert lokálpatrióták vagyunk, 

és nem szeretnénk, ha gyerekeink hosszú órákon keresztül utaznának edzésekre a 

város másik végébe. A sportolás szerintem akkor éri el a célját, ha a tanulás mellett 

a gyereknek a szabadidő kapacitását leköti.  

A 464 fős tanulói létszámból kb. 30-40 fő lesz később élsportoló, vagyis NB1-es 

játékos, a többiek pedig egészségesen, edzetten veszik az akadályokat az életben. 

Rekreációs táborainkat is ebből a meggondolásból indítottuk, hiszen felnőttként 

nehéz elkezdeni síelni, kajak- kenuzni, kerékpározni vagy lovagolni. Az egyes 

tematikus rekreációs táborokat évfolyamonként szervezzük, s nagyon fontosak 
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iskolánk számára, mert ezeket az ismereteket csak itt tudjuk megtanítani 

gyermekeinknek.  

 

Ismerve a kerületi diákolimpiai részvételi erőviszonyokat úgy gondolom, hogy a 

kerületi eredményeket nem tüntetem fel pályázatomban, csak a budapesti 1-3., és 

az országos 1-8. helyezéseket. 

 

A 2010/2011. tanév sporteredményei: 

 

Kosárlabda: 

 fiú III. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 1. hely 

 fiú IV. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 6. hely 

 leány III. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 8. hely 

Úszás: fiú váltó II. korcsoport: budapesti 1. hely 

 

Atlétika 

 fiú II. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány I. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány II. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 5. hely 

 egyéni leány: budapesti 1. hely, országos 3. hely 

Játékos ügyességi verseny: budapesti 2. hely, országos 2. hely 

 

Labdarúgás: III. korcsoport: budapesti 2. hely 

 

 

A 2011/2012. tanév sporteredményei: 

 

Kosárlabda 

 leány III. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 2. hely 

 fiú III. korcsoport: budapesti bajnok 1. hely, országos 1. hely 

 fiú IV. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 5. hely 

Labdarúgás: fiú I. korcsoport budapesti 1. hely, országos 7. hely 

 

Aerobik: leány duó: I. hely 

 

Úszás: leány 50 m hátúszás: országos 1. hely 

 

Játékos ügyességi verseny: budapesti 3. hely 
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Atlétika 

 mezei futóverseny III. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány egyéni: budapesti 1. hely 

 csapat: országos 5. hely 

Kétpróba 

 leány csapat: budapesti 1. hely 

 fiú csapat: budapesti 1. hely 

 leány egyéni: budapesti 3. hely 

 fiú egyéni: budapesti 2. és 3. hely 

Hárompróba 

 leány csapat II. korcsoport: budapesti 3. hely 

 fiú csapat: budapesti 2. hely 

 leány egyéni: budapesti 3. hely 

Négypróba 

 leány csapat: budapesti 1. hely, országos 2. hely 

 4x100m-es váltó: budapesti 1. hely 

 4x600m-es váltó: budapesti 1. hely 

A 2012/2013. tanév sporteredményei 

Kosárlabda 

 fiú IV. korcsoport: budapesti 1. hely, országos 3. hely 

 fiú IV. korcsoport B33: budapesti 1. hely, országos elődöntő 1. hely, 

országos döntő 3. hely 

Az AllStar csapat tagja: S. B. 

 leány IV. korcsoport: budapesti 1. hely, országos elődöntő 1. hely, országos 

döntő 6. hely 

 leány III. korcsoport: budapesti 1. hely, országos elődöntő 1. hely, országos 

döntő 3. hely 

Atlétika 

 fiú I. korcsoport: budapesti 2. hely 

 leány I. korcsoport: budapesti 2. hely 

 fiú II. korcsoport: budapesti 2. hely 

 leány II. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány 4x100m-es váltó: budapesti 3. hely 

 leány 4x600m-es váltó: budapesti 1. hely 
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 magasugrás, leány III. korcsoport: budapesti 2. hely 

Aerobik 

 leány egyéni: országos területi döntő 1. hely 

 leány duó: országos 2. hely 

A 2013/2014. tanév sporteredményei 

 

Mezei futóverseny 

 leány III. korcsoport: budapesti 2. hely 

 leány IV. korcsoport: budapesti 1. hely 

Atlétika 

 fiú csapat I. korcsoport: budapesti 1. hely 

 fiú egyéni I. korcsoport: budapesti 1. és 3. hely 

 leány csapat I. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány egyéni I. korcsoport: budapesti III. hely 

 fiú csapat II. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány csapat III. korcsoport: budapesti 1. hely 

 leány távolugrás: budapesti 2. hely 

 leány magasugrás: budapesti 3. hely 

 leány 4x600m-es váltófutás: budapesti 1. hely, országos 4. hely 

 

Kosárlabda 

 leány IV. korcsoport: budapesti 1. hely, országos elődöntő 1. hely, országos 

döntő 2. hely 

 leány B33: országos 2. hely 

 „Dobd a kosárba” II. korcsoport: országos 1. hely 

Ez a rengeteg kiváló sporteredmény azt mutatja, hogy az Újbudai Grosics Gyula 

Sport Általános Iskolában kidolgozott Grosics-modell kiválóan működik, s a híre 

már külföldön is elterjedt.  

2009-től Szingapúrral vagyunk kapcsolatban, ahol kétszer is jártam. Első 

alkalommal, 2011-ben a testnevelés tanítás problémáját térképeztük fel, majd 

2013-ban öt héten keresztül mentoráltunk kolléganőmmel, Ambrus Andrea 

testnevelő tanárral együtt két iskolában tíz testnevelő kollégát. Rá egy évre 15 

testnevelő tanár élvezte a Grosics vendégszeretetét egy hétig, hiszen reggeltől 

estig a testnevelést, a sportági előkészítést és a sportági képzést mutattuk be nekik.  

A Grosics- modellt a Testnevelési Egyetemmel együttműködve bemutattuk 

Japánból, az USA-ból, Kanadából, Tajvanról, Indiából, Hollandiából érkező 
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szakembereknek is. 2015 márciusában pedig a mindennapos testnevelésről 

tartottunk bemutatót és előadásokat 35 dán szakember részére, hiszen a 

2015/2016-os tanévtől ők is bevezetik.  

 

2.3.3 Együvé tartozás 
 

Az iskola nevelő munkájának legfontosabb feladata a gyerekekben az együvé 

tartozás érzésének kialakítása, és erősítése. „Grosicsosnak” lenni: fontos, hogy 

büszkeséget jelentsen a gyereknek ebben az iskolában tanulni és sportolni, hogy 

a legtöbbet tudja kihozni magából tehetsége, tudása és szorgalma révén. Egy 

olyan világban, ahol az önzés dominál, ahol mindenki önmegvalósításra 

törekszik, ahol csak az „ÉN” számít, és nem a „MI”, ott nagyon sokat kell 

dolgozni a közösség kialakításáért. Mi szimbólumokkal, ünnepekkel, 

megemlékezésekkel próbáljuk a gyerekeket arra nevelni, hogy ide járni, ebben az 

iskolában tanulni kitüntetés. És ezt nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, 

az itt tanító pedagógusoknak és a technikai személyzetnek egyaránt érezniük kell. 

Rengeteg időt és energiát fektettünk abba, hogy meggyőzzük a szülőket arról, 

hogy miért fontos az iskolai ünneplőruha, vagy az egyen sportruházat. Ma már, 

amikor versenyeken, eredményhirdetéseken gyerekeink megjelennek a 

jellegzetes fehér – zöld – fekete összetételű ünneplőben vagy sportruházatban, 

mindenki tisztelettel figyeli tevékenységüket. Egyfajta büszkeséget látok a 

gyerekek arcán, hogy igen, ők ide járnak, ők képviselik az iskolát az adott 

rendezvényen. Az elmúlt időszakban rengeteg nívós rendezvényt szerveztünk, az 

évnyitókon, évzárókon és jeles ünnepeken kívül büszkék vagyunk a kerületi 

központi március 15-i ünnepségünkre, amikor lovas huszárokkal vártuk a 

kapuban vendégeinket.  

Mindezen gondolatok mentén alakítottuk ki és építjük tovább a „Nemzeti 

Összetartozás Parkját”, ahol székely fafaragó művészek állítottak fel két 

gyönyörű kopjafát. Ezt tovább szeretnénk a következő években fejleszteni, hogy 

gyerekeink tudják, és megértsék, hogy magyarok nem csak a Kárpát- medencében 

élnek, hanem 15 millióan vagyunk szétszóródva Észak- és Dél- Amerikától, 

Ausztrálián át Új-zélandig, és Szabó Dezső szavaival élve: „Minden magyar 

minden magyarért felelős!” Mi ezt iskolánkban egyfajta hitvallásnak tekintjük, és 

kapcsolatba szeretnénk lépni a diaszpórában élő magyarokkal.  

A jövőben sajnos Gyula bácsi nélkül, rá emlékezve fogunk összejöveteleket 

szervezni, február 4-én, a születésnapján, és június 13-án, halálának évfordulóján.  

Úgy gondolom, hogy az iskola színei, saját logója, az iskola indulója, az év eleji 

eskütétel, az év végi zászlóátadás, vagy az „év tanulója – év sportolója” díj mind- 

mind az összetartozásunkat erősíti. Az iskolából elballagó gyerekeket is 

méltóképpen elbúcsúztatjuk, s nagy öröm számunkra, amikor nosztalgiából 

visszajönnek iskolánkba, beszámolnak sikereikről, és elmondják, hogy most, 

felnőtt fejjel döbbennek rá, mit is adott nekik ez az iskola útravalónak. 
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2.3.4 Érvényesülés, továbbtanulás 
 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy egy iskola hozzáadott pedagógiai értéke ott 

jelenik meg, hogy milyen eredményesen tanulnak gyerekeink, milyen tanulmányi 

sikereket érnek el a különböző versenyeken, és talán a legfontosabb az, hogy 

melyik jó hírű gimnáziumba, vagy szakközépiskolába veszik fel őket, ezek 

meghatározóak egy iskola megítélésében.  

Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola tanulólétszáma az elmúlt öt 

évben 42 fővel emelkedett, jelenleg 464 fő. Folyamatosan érdeklődnek az oldalági 

beiskolázásról, amelynek szigorú feltételei vannak. Mivel az óvodások közül is 

komolyan válogatunk (játékos ismerkedő foglalkozások, sport alkalmassági 

felmérő), nem tehetjük meg azt, hogy oldalágról bárkit felvegyünk. Annak, aki 

később szeretne iskolánkhoz csatlakozni, legalább négyes magatartásúnak és 

szorgalmúnak kell lennie. Ezen kívül három napot el kell tölteniük iskolánkban, 

ahol megírják az általunk kidolgozott magyar nyelvtan és irodalom, illetve 

matematika tesztet (legalább négyesre), és testnevelőink is felmérik 

képességeiket. Így tudjuk csak biztosítani, hogy iskolánk tanulóállománya ne 

híguljon fel.  

Ahhoz, hogy gyerekeink érvényesülni tudjanak, nagyon sokat dolgozunk. Mivel 

tanulóink nagyon kevés szabadidővel rendelkeznek a délutáni edzések és hétvégi 

mérkőzések miatt, nagyon fontos a hatékony tanulási technikák megtanítása. A 

köznevelés típusú sportiskolákra jellemző tanulásmódszertan tantárgy 5. és 6. 

évfolyamon nagyon hatékonynak bizonyul a gyerekek számára. Mi úgy 

gondoljuk, hogy ezeket a mesterfogásokat már első osztálytól be kell vezetni a 

tanulás hatékonyságának növelése céljából.  

Nagyon fontos a kompetenciamérésekre való tudatos felkészülés magyar nyelv és 

irodalom, matematika és idegen nyelv esetében, hiszen a szülők már ilyen optikán 

keresztül is figyelik az iskolákat. Ezen kívül mi egy saját belső méréssel már 4. 

évfolyamon is mérünk bizonyos képességeket és készségeket.  

Az órák elején és a Módszertani Központunkban a szünetekben végzett fejlesztő 

gyakorlatok mind- mind a gyerekek feladatmegoldó képességét, kreatív 

gondolkodását erősítik. Ez sok energiát és időt igényel a pedagógusoktól, hiszen 

a gyerekeket fel kell készíteni a mérésekre, biztosítani kell, hogy a mérés napján 

kellő motiváltsággal rendelkezzenek, önmaguk és az iskola érdekében a legtöbbet 

hozzák ki magukból.  

Az idegen nyelvi tanulást kiemelkedően segítő programunk az AIESEC program, 

melyet a Corvinus Egyetemmel együttműködve végzünk már három éve. A 

program keretében a világ 103 országából érkeznek iskolánkba önkéntes 20 és 25 

év közötti egyetemisták. Iskolánkba egy komoly angol nyelvi felvételi után 

brazíliai, argentin, guatemalai, mexikói, dél-afrikai, holland, szerb diákok jöttek 

egymás után, és itt voltak 6-8 hétig. Feladatuk az volt, hogy angolul intenzívebben 
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tanuló diákjainkban bontsák le a „hallgatás falát”, ami a szégyenlősség, az 

önbizalomhiány kivált, s beszélgessenek velük a gyerekeket érdeklő témákról 

(divat, sport, utazás, kultúra, sütésfőzés, stb.). Jó volt látni, hogy egyik- másik 

hallgató milyen ügyesen késztette diákjainkat beszélgetésre. Én is, és testnevelő 

kollégáim is, akik nyelvvizsgára készülnek, naponta beszélgettünk velük, így 

gyakorolva az angol nyelv megértését és a kiejtést. A búcsú mindig nagyon 

szomorú volt, de mindenki fogadkozott, hogy idővel visszatérnek hozzánk. Ezzel 

a programmal nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtt, nyelveket tanuló 

kollégáknak is szeretnénk segíteni.  

 

2.3.5 Személyi és tárgyi feltételek, ezek fejlesztése az elmúlt 
időszakban 
 

Az iskola a 2010-2015 közötti években nem élt meg nagyon nagy pedagógusi 

fluktuációt, hiszen 5 fő ment el, és természetesen 5 fő jött helyükre. Ma összesen 

38 pedagógus dolgozik az iskolában a gyerekkel otthon lévőkkel együtt.  Az ő 

munkájukat 2 iskolatitkár, illetve 1 pedagógiai asszisztens segíti. Az iskola 

tisztaságát, a mindennapos tevékenység zavartalan működését 8 technikai 

dolgozó (takarító, karbantartó, kertész), illetve a Pensio Kft által foglalkoztatott 5 

fős személyzet biztosítja.  

Az iskola pedagógusainak átlag életkora 44 év, vagyis egy nagyon érett, jól 

terhelhető testület, akikre jellemző az együttműködés, az összetartás, empátia, 

közös konzervatív alapokon nyugvó nevelési szemlélet, motiváltak, kreatívak, 

nyitottak az új tanítási/nevelési módszerekre. Ezek a SWOT mérésekben is 

megjelenő erősségeink.  

Gyengeségeink: anyagi lehetőségeink hiánya, túlterheltség, egyenlőtlen 

tehermegosztás, magas osztálylétszámok, időhiány és külön juttatások, jutalom 

hiánya, drága étkezés, kevés a támogatás (felújítási lehetőségek). 

Ugyanakkor kollegáink látják a törekvéseinket, és élnek a nekik felkínált 

lehetőségekkel: továbbképzések, tanfolyamok, új sportinfrastruktúra fejlesztés, 

önképzési lehetőségek, IKT eszközök használatának megtanítása, tantermek 

digitális eszközökkel való ellátása, bemutató órák tartása a „Mustármag program” 

keretében, gyakorló iskolává válás, angol nyelvi képzés.  

Tantestületünk, aminek tagjai kellő empátiával figyelik az iskola fejlődését, 

természetesen látja a veszélyeket is: túlzott leterheltség a magas óraszámok miatt, 

ami kiégéshez vezethet; gyereklétszám csökkenés 4. és 6. évfolyam végén; 

versenykényszer; kimerültség; szülői támogatás gyengülése; kinőttük az épületet 

a többszörös túljelentkezés miatt.  

A tantestülettel kapcsolatos statisztikai adataink: 

 25 főiskolai végzettségű 

 15 egyetemi végzettségű 

 10 fő rendelkezik nyelvvizsgával (főleg angol nyelvből) 
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 4 mentortanárunk van 

 3 mesterpedagógusunk van 

Mindebből látható, hogy az egész életen át való tanulás jellemző 

pedagógusainkra, akik a következő tárgyi feltételeket vehetik igénybe: 

 17 db tanterem 

 1 db fizika- kémia előadó 

 1 db informatika terem 

 1 db technika terem 

 1 db könyvtár 

 1 db Módszertani Központ 

 1 db tornacsarnok (530 nm) 

 1 db aerobik terem 

 1 db műfüves labdarúgó pálya (40x20 m) 

 1 db kézilabda pálya (40x20 m) 

 1 db kétsávos futópálya (150 m) 

 1 db kosárlabda pálya (26x14 m) 

 1 db kisméretű műfüves labdarúgó pálya (20x10 m) 

 1 db kosárlabda pálya (20x10 m) 

 1 db kétsávos futópálya (100 m) 

 2 db passzoló fal kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda számára 

 

Itt kell megjegyeznem, hogy ezeket a pályákat a hozzájuk tartozó kiszolgáló 

helyiségekkel együtt időről időre fel kell újítani, hiszen csak a 2014/2015. 

tanévben az iskola által használt sportfelületek összóraszáma hetente 125, és ez 

után jön még a MAFC – BEAC kosárlabda akadémia edzésideje.  

 

 

A 2010/2015. időszak tárgyi feltételeinek fejlesztése 

 

2010/2011. tanév 

 Módszertani Központ kialakítása   1 millió forint 

 Elkezdődött a 2. emeleti öltözőszekrények kialakítása (Metalobox)  

       2,1 millió forint 

2011/2012. tanév 

 HACCP rendszerű tálaló konyha, gyerek (75 fő) és tanári (12 fő) étkező, 

technikai (takarító, karbantartó, kertész) és konyhai dolgozók öltözőjének, 

mosdók, WC-k kialakítása   40 millió forint 

 Tornacsarnok Rátz László utca felőli teljes falának cseréje, elektromos 

szellőző ablakok beépítésével    

   21 millió forint, ebből 18 millió forint pályázatból 
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 Módszertani Központ tovább bővítése 1,5 millió forint 

2012/2013. tanév 

 A tornacsarnok 43 éves parkettájának cseréje 

   10 millió forint, ebből 7 millió forint pályázatból 

 További öltözőszekrények cseréje a 2. emeleten 

       1,5 millió forint 

2013/2014. tanév 

 A fizika- kémia terem előadói részének felújítása, új technika terem és 

szertár kialakítása     10 millió forint 

 Módszertani Központ felújításának befejezése (Fővárosi Önkormányzat 

pályázat)      1,5 millió forint 

 Földszinten új tanterem kialakítása  

   2,5 millió forint, ebből 1 millió forint szülői támogatás 

2014/2015. tanév 

 Hátsó „kavicsos” udvar felújítása, 4 db öltöző, új testnevelő tanári, szertár 

kialakítása, az előtér sportburkolattal való ellátása 

   33 millió forint, ebből 24 millió forint szülői TAO 

 7 db „okos” tanterem, szaktanterem kialakítása: fizika- kémia, 

számítástechnika, Módszertani Központ, aerobik terem, könyvtár, 4.a és 

6.a osztály 

 1,5 millió forint szponzori, 800.000 Ft alapítványi  szülői támogatás 

 A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. a XI. Újbuda Önkormányzat 

javaslatára 15 új monitort és 15 használt, de jó számítógépet adott 

iskolánknak, ez a program folytatódik 

 

A tárgyi eszközök fejlesztésére öt év alatt durván 126 millió Forintot sikerült 

elnyernünk, melyet az iskola felújítására, építkezésékre fordítottunk. 

Kihasználtuk azokat a lehetőségeket is, ami egy sportiskola életében kiváltság, 

azaz a MOB támogatási pénz mellett a fővárosi együttműködésből, illetve a 

Társasági Adóból (TAO) származó támogatásokat (55 millió felett). 

Ez azért is fontos, mert 2013. január 1. óta - amióta az iskola fenntartója a KLIK, 

működtetője pedig az önkormányzat - felértékelődtek ezek a lehetőségek. 

Ennek hatására az elmúlt időszakban TAO-ból a szülők segítségével durván 31 

millió Forintot tudtunk beépíteni a különböző felújításokba. A Fővárostól, mint 

kiemelt sportiskola 2013-tól kezdődően 5 millió Ft/év támogatást kaptunk. Ebből 

az összegből tudtuk kialakítani és berendezni a Módszertani Központot, valamint 
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folytatni tudtuk az angol nyelvű képzést (ezt 2010-ben elkezdtük, de szponzor 

hiányában megszűnt). 

 

Ehhez még nem tettük hozzá azt, hogy a szülők minden évben komoly szakipari 

munkákat végeznek el az osztálytermek felújításakor: parkettacsiszolás, lakkozás, 

festés, mázolás, bebútorozás. Ezeknek a munkáknak a költsége kb. 10 millió 

forintot tenne ki.  
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3. Kiemelt feladatok, projektek a 2010-2015. időszakban 
 

Annak az igazgatónak, aki újra meg szeretné pályázni iskolájának vezetői állását, 

ötévente szembesülnie kell azzal, hogy mit ígért, és mit valósított meg az elmúlt 

időszakban.  

Mint ahogy írtam, ez az öt év a konszolidáció, a megerősödés évei voltak, és az 

új feladatok megvalósításának előkészítése. Szeretnék egy pár kiemelt projektet 

leírni, amelyek meghatározóak voltak számunkra, mert nemcsak a gyerekek 

fejlesztése került a fókuszba, hanem a pedagógusoké is. Úgy gondolom, hogy ez 

a jövő útja, hogy a gyerekekkel párhuzamosan a humán erőforrást is kell az 

iskolának fejleszteni.   

 

3.1 Idegen nyelvi képzés 
Az előző pályázatom egyik sarkalatos pontja volt, hogy a szülők a SWOT 

felmérés alapján az iskola egyik legnagyobb hiányosságának az idegen nyelvi 

képzést jelölték meg. Sokkal korábban és intenzívebben szeretnék gyerekeinket 

ilyen jellegű képzésben látni a szülők.  

A legfontosabb intézkedésem 2010 szeptemberében volt, amikor találtam egy 

szponzort arra, hogy heti háromszor 11 (hat testnevelő és öt más tantárgyat tanító) 

kolléga számára angol nyelvi képzést tarthassunk. A London Stúdió vezető angol 

tanárát tudtam beszervezni, aki magas szinten tanítja a 40 és 55 év közötti 

tanárainkat, ami valljuk be, nem egyszerű.  

Addig, amíg ingyenes volt (2013-ig), mindenki járt becsülettel, de sajnos, amikor 

elfogyott a pénz, kimaradt egy év, s így a Fővárosi Önkormányzat támogatásával 

tudtuk elkezdeni újra a tanulást, de ekkor már csak négy testnevelővel.  

Úgy gondolom, hogy az a tény, hogy két főnek már megvan a középfokú 

nyelvvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) nagyon bíztató a jövőre nézve.  

A 2015/2016-os tanévre megkaptuk az ígéretet a Fővárosi Önkormányzattól, hogy 

szeptemberben folytathatjuk az angol nyelvi képzést, akkor a testnevelő tanárok 

mellett (2 fő), a régebbi 6 főből mindannyian befejezhetik a képzést a nyelvvizsga 

megszerzésének céljából. Ez egy fontos lépés lesz annak a célnak a 

megvalósításában, hogy a tantestület 50%-nak legyen nyelvvizsgája 2020-ra.  

A nyelvi képzés kézzel fogható lehetőségeit mi is megtapasztaltuk, amikor 

Ambrus Andrea testnevelő tanárral együtt kint tanítottunk Szingapúrban 5 héten 

át, és mentoráltuk az ottani testnevelő tanárokat.  

2013 novemberében pedig 15 szingapúri tanárnak tartottam előadást a testnevelés 

kerettantervről, az alsó és felső tagozat testnevelés anyagának egymásra 

épüléséről.  

Angol nyelven tartottam 35 fő dán szakembernek előadást a mindennapos 

testnevelésről, a sportiskola történetéről, valamint a délutáni sportági képzésekről, 

azok illeszkedéséről a mindennapos testneveléshez. 
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Ezek a „próbatételek” hihetetlenül megerősítik az emberben a további tanulási 

vágyát, hogy minél szebben, szakszerűbben és igényesebben tudjam elmondani 

gondolataimat. Büszkén írhatom le, hogy milyen sokan érkeznek hozzánk annak 

érdekében, hogy tanulhassanak tőlünk. 

 

3.2 Továbbképzések, az egész életen át tartó tanulás az iskolában 
 

Úgy gondolom, ha valakinek lehetősége van külföldön belepillantást nyerni az 

ottani oktatás-nevelés politikájába, olyan szemlélet szerint kell megtenni, hogy 

mit tud majd itthon hasznosítani a látottakból. 

A szingapúri útjaim erre is jók voltak. Egyfelől megismerhettem egy olyan kis 

országot (városállamot), amelyik mélyszegénységből „rövid” 50 év alatt a világ 

egyik legfejlettebb országa lett.  

S mi ennek a titka? Az oktatáspolitika!  

Vagyis az, hogy nagyon komoly a pedagógusképzés. Ráadásul a 

közalkalmazottak közül ők vannak a legjobban megfizetve, megbecsülve 

(sorrend: tanár, rendőr, orvos). Ehhez természetesen ők maguk is rengeteg időt 

fordítanak a képzésre, továbbtanulásra, éves szinten (100 órát) vagyis hetente 2,5-

3 órát rendszeresen továbbképzésekre fordítanak. Mi magunk is vezettünk ilyen 

továbbképzést minden csütörtökön valamilyen testneveléssel kapcsolatos 

témakörben.  

Ezt a hosszú bevezetést azért írtam le, mert hittel állítom, hogy rengeteget kell 

tanulni, tapasztalni, tapasztalatokat cserélni, új módszereket bevezetni annak 

érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a tanulás a gyerekek számára. 

Ez nagyon fontos egy sportiskola esetében, ahol a 7., 8. évfolyamosoknak heti 4-

5 edzés és hétvégi bajnoki mérkőzések mellett kell helytállni. Igen hatékony 

tanulási módszerek kellenek annak érdekében, hogy jól be tudják osztani az időt, 

a tanulásban és a sportaktivitásban jót produkáljanak.  

Az elmúlt 5 éves időszakban sajnos nem nagyon voltak lehetőségeink arra, hogy 

komoly továbbképzéseket valósítsunk meg. Egyedül a testnevelő tanárok 

kivételek, akik a Testnevelési Egyetemen mentortanárnak készülve, a Magyar 

Olimpiai Bizottság támogatásával tanulhattak. A Fővárosi Önkormányzat 

jóvoltából lehetőségünk volt angol nyelvi képzéseken, illetve az IKT eszközök 

használatával kapcsolatban tartott tanfolyamon részt venni. 

Mindezek ellenére rengeteget tanultunk egymástól a „Mustármag Program” 

keretében, hiszen olyan kivételesen jó pedagógusaink, szakembereink vannak, 

akiktől tanulhatunk. Ennek a programnak a keretében minden évben 2-3 alsós és 

ugyanennyi felsős tanár tartott nyílt órát az általa kipróbált és hatékonynak tartott 

tanulási módszerekről.  

A Fővárosi Önkormányzat támogatásával Horváth H. Attila egyetemi tanár 

vezetésével 22 fő számára tartottunk 30 órás továbbképzést a tanulás tanításáról. 
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A képzés végére egy tanítási gyakorlatot tartalmazó könyvet szerkesztettünk a 

kollégák részére.  

       

Pedagógusaink továbbképzései 2010- 2015-ig 

 

1. A. A. 

 2014: Kids Atlétika 

 2014: Angol középfok 

 

2. Bné Sz. Zs. 

 2010: A tanulásmódszertan tanítása  30 óra 

 2011: A matematika csodái  30 óra 

 2011: Drogprevenció   40 óra 

 2011: Pedagóguskompetenciák  10 óra 

 2013: Gazdagító programok a tehetséggondozásban  10 óra 

 2014: NETFITT   30 óra 

 2014:A tanulás segítése. Szemlélet, szervezés, módszerek 

 2014: Számítástechnikai továbbképzés 

 2015: Geogebra   60 óra 

 

3. Cs. K. 

 2014: ELTE Tanítóképző Főiskola 

 2014-2015: Számítástechnikai továbbképzés 

 

4. F. I. 

 2014: A tanulás segítése. Szemlélet, szervezés, módszerek 

 

5. G. V. 

 2012: Általános iskolai tanárok felkészítése az „Erkölcstan” című 

tantárgy 5-8. évfolyamon történő oktatására   60 óra  akkreditált 

 2013: Gazdagító programok a tehetséggondozásban   10 óra 

akkreditált 

 2014: A tanulás segítése. Szemlélet, szervezés, módszerek   30 óra 

nem akkreditált 

 

6. G. D.  

 2009: Tehetséges gyerekek-Tehetséges tanárok   30 óra akkreditált 
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 2009: Nem szakrendszerű oktatás az általános iskola 5-6-ik 

évfolyamán   120 óra akkreditált  

 2012: Általános iskolai tanárok felkészítése az Erkölcstan című 

tantárgy 5-8. évfolyamán  60 óra  akkreditált 

 2013: Gazdagító programok a tehetséggondozásban  10 óra 

akkreditált  

 2014: A tanuló segítése. Szemlélet, szervezés, módszerek  30 óra 

 

7. Gné P. I. 

 2013 januártól: Közoktatási vezető 

 

8. Gné B. A. 

 2010: Eon energiakaland  8 óra 

 2011: Viselkedéskultúra-protokoll  30 óra 

 2011: Drogprevenciós tréning  40 óra 

 2013: Gazdagító programok a tehetséggondozásban  10 óra 

 2014:  Netfitt 30 óra 

 2014: A tanulás segítése  30 óra nem akkreditált 

 2015: Informatika  15 óra  nem akkreditált 

 

9. Gy. Z.  

 2011: Egészségpromóciós szemléletű drogprevenciós tréning 

 2011: Tűzvédelmi ismeretek tanítása közoktatási intézményekben 

 2014: NETFITT 

 2014: A tanulás segítése 

 

10.   Gyné V. Zs. 

 2011: Drogprevenciós tréning  40 óra 

 2013: Vállalkozási kompetenciák  40 óra 

 2014: A tanulás segítése 30 óra 

 2014: NETFITT  30 óra 

 2014: Geomatech  60 óra 

 

11.  H. Zs. 

 2014-2015: Elte-Tók matematika műveltségi szak 
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12.   I. Lné 

 2009: „Alapszintű újraélesztés és félautomata defibrillátor 

használata” c. 8 óra 

 2010: EnergiaKaland c. 8 óra ( E-On) 

 2011: „ A környezeti nevelés megvalósítása terepi körülmények 

között a Duna- Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság lehetőségeit 

felhasználva”    30 óra akkreditált 

 2014: A tanulás segítése 30 óra 

 

13.  J. T. 

 2013-2015: Testnevelési Egyetem Mentor tanári szak – szakvizsga 

 2014:  NETFITT  30 óra  akkreditált 

 

14. Jné L. É. 

 2013: Közoktatási vezető 

 2014: Mesterképzés 

 

15.  K. R. 

 Az országos mérési-értékelési rendszer eredményeinek helyi 

feldolgozása, hasznosítása 

 

16.  K. K. 

 2011-2012: SE-TSK Testnevelő MA tanári diploma 

 2014: A tanulás segítése. Szemlélet, szervezés, módszerek  30 óra 

 2015: Geomatech  60 óra 

 

17.  M. B. 

 2014 augusztus: A tanulás segítése, szervezés, módszerek  30 óra 

 2014 szeptember: Iskolai testnevelés az egészségfejlesztésben: 

módsazertani megújulás és egységes fizikai fittségmérés a 

gyakorlatban  NETFITT  30óra 

 2014 október: A nemzeti alaptantervhez illeszkedő tankönyv, 

taneszköz és nemzeti közoktatási portál fejlesztése  5 óra 

 2015 február: Geomatech  60 óra 

 

 



39 

 

18.  M. E. 

 2014: A tanulás segítése  30 óra 

 

19.  M. M. 

 2011: Egészségpromociós szemléletű drogprevenciós tréning 

 2014: Mentorpedagógus-padagógus szakvizsga 

 2014:  A tanulás segítése  30 óra 

 

20.  N. G. 

 2011:  Drogprevenciós tréning  40 óra 

 2013-2014: Vezetőképző szakirányú képzés  120 óra 

 

21.  Nné M. T. 

 2011:  Pedagógus kompetenciák  a természettudományi területen a 

tehetségek kibontakoztatásában  10 óra 

 2011: Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és 

oldására  60 óra 

 2011: Viselkedéskultúra  30 óra 

 2014:  A tanulás segítése  30 óra 

 2012-2014:  ELTE Fejlesztőpedagógiai szak  2 év 

 

22.  N. I. 

 2013:  Szótárhasználat  akkreditált  5 kredit 

 2014: „Teachers talk” módszertani továbbképzés  15 kredit  nem 

akkreditált 

 2014: Oxford Módszertani Továbbképzés  30 kredit  akkreditált 

 2014: A tanítás segítése  30 óra 

 2014: NETFITT  30 kredit  akkreditált 

 

23.  Oné P. K. 

 2011: A matematika csodái  30 óra  akkreditált 

 2011: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia  30 óra  akkreditált 

 2013:  Tehetséges gyerekek, tehetséges tanárok  30 óra akkreditált 

 2013: Angol középfokú nyelvvizsga 

 2014: A tanulás segítése  30 óra  nem akkreditált 

 2014: Tehetségsegítő coach  30 óra akkreditált 
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24.  P-Á. Sné 

 2013: Tanítók nyári akadémiája  30 óra  30 kredit 

 2014: Tanfelügyeleti szakértők felkészítése pedagógiai-szakmai 

ellenőrzés  60 óra  

 2014:  Szakértők felkészítése, a pedagógusok minősítése  60 óra  

 

25.  Pné R. A. 

 2013: Angol tanfolyam 

 2014-2015: Számítástechnikai továbbképzés  30 óra 

 

26.  Pné B. A. 

 2013-2015: Mentor-tanári TF 

 

27.  Schné A. Z. 

 2012: IATEFL  3 napos konferencia 

 2013: COMENIUS EU Tanártovábbképzés  2 hét Skócia 

 

28.  S. Iné 

 2010: OKJ Festménybecsüs 

 2014: A tanulás segítése  30 óra 

 2015: Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz  30 óra 

akkreditált 

 

29.  S. S. 

 2009: Webszerkesztési alapismeretek  30 óra 

 2010: Webszerkesztési alapismeretek  30 óra 

 2012: Viselkedéskultúra-európaiság-hitelessé-protokoll  30 óra 

 2012: Tiszta szoftverek alkalmazása és informatikai újdonságok a 

közoktatásban  30 óra 

 2014: A tanulás segítése  30 óra 

 2014: Geomatech  60 óra 

 

30.  Sné M. T. 

 2011: Pedagógus kompetenciák a természettudományi területen a 

tehetségek kibontakoztatásában  10 óra   
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 2012: Tanulási módszertan tanítása  30 óra 

 2013: Gazdagító programok a tehetséggondozásban 10 óra 

 2013: Integrált egységes anyanyelvi nevelés-hatékony módszerek 

az alsó tagozatban  30 óra 

 2013: A matematika csodái  30 óra 

 2014: Iskolai testnevelés Az egészségfejlesztésben  NETFITT   30 

óra 

 2014: Gerincjógaalapoktatóképzés 

 2015: Gyerekjógaképzés 

 

31.  Szné F. É. 

 2010: A tanulásmódzsertan tanítása  30 óra 

 2011: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia 30 óra 

 2013: Tehetséges gyerekek-tehetséges tanárok  30 óra 

 2014: A tanulás segítése  30 óra 

 2014: Tehetségsegítő COACHING tanfolyam  30 óra 

 

32.  Tné W. A. 

 2010: Tanulásmódszertan tanítása  30 óra 

 2011: Viselkedéskultúra 

 2011: Pedagóguskompetenciák  

 2011: Beszédpercepciós diagnosztika és terápia  30 óra 

 2014: Tanulás segítése  30 óra 

 

33.  V. K. 

 2011-2012: Drámatanítás 

 2013: Tehetséggondozás 

 2014: Tanulás segítése  30 óra 

 2014: Számítástechnika  30 óra 

 

Mindezt összegezve azt hiszem, ha megnézzük a digitális kompetenciák, a 

geogebra, a tanulás tanítása, a mentor és mesterképzések számát, akkor azt 

mondhatjuk, hogy a Grosicsban az egész életen át való tanulás egy bevett, jól 

működő tevékenység, amit a következő öt évben is szeretnénk lendületesen 

folytatni.  
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3.3 A 3T program, mint új módszer 
 

Iskolánkban nagy létszámú tanulócsoportok vannak, különböző képességű 

gyerekekkel. A differenciálás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindannyian a saját 

képességekhez mérten a legtöbbet fejlődhessenek. 

A szociális kompetenciák fejlesztése az egyik legfontosabb feladata a 

pedagógusnak. 

A 3T módszer egy olyan kooperatív oktatási forma, amely az alábbi táblázat 

szerint mindent „tud”, amelyet a kooperatív munkától elvárhatunk. 

 

A tanulók heterogén csoportokban dolgoznak. A pedagógus választja ki azt a 

tanulót, aki az adott tantárgy, adott tananyag TUDÓS-a. A csoportokban is ő 

választja ki az úgynevezett TANÁR-t. A csoport tagjai a TANONC-ok (3T). A 

pozíciók között átjárhatóság van, ez kellően motiválja a gyerekeket. 

A pedagógusé a szervező szerep, amely főleg előzetes feladatokból áll 

(feladatlapok összekészítése, TUDÓS felkészítése az órára, csoportok kijelölése), 

illetve az óra alatt szükség esetén segítően beavatkozik. Emellett ideje van arra, 

hogy az osztályban az egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztést igénylő tanulókkal 

(hosszabb hiányzás után, tanulási nehézséggel rendelkezők esetén) külön 

foglalkozhasson. 

A módszert az első években felső tagozaton próbáltuk ki. A sikereken felbuzdulva 

már a 3. osztály is tartott bemutató órát a Csík Ferenc Általános Iskola és 

Gimnázium tanítói számára. 
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A munka irányítását a TUDÓS végzi. 

 

A tudós által a csoportoknak kiosztott feladatokat a tanár osztja szét a tanoncok 

között, a saját megítélése szerint. A feladatok eltérő nehézségűek. A feladatokat 

a tanoncok önállóan oldják meg. Amennyiben segítségre szorulnak, akkor először 

a tanár, majd a tudós segíthet. 

Amikor letelik az időmérő által mért, előre meghatározott idő, akkor a 

csoporttagok ismertetik egymással a feladatok megoldását, javíthatnak, 

korrigálhatnak. 
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Az ellenőrzés közösen történik. A csapatok tagjai által végzett munka 

összeadódik, közös siker vagy sikertelenség lesz az eredmény. 

 

 

3.4 Mérések az iskolában 

 

Iskolánkban kiemelt fontosságú feladat az országos kompetenciamérés központi 

jelentéseinek elemzése, a tanulók, a szülők, a tantestület tájékoztatása az elért 

eredményekről, illetve a fejlesztési területek meghatározása, majd a fejlesztési 

feladatok ütemezése, elvégzése. 

Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk, hogy a központi feldolgozás 

adatait tanulói szinten is értelmezzük, áttekintjük az elért teljesítményeket, 

levonjuk a következtetéseket, illetve hatékony lépéseket teszünk a felszínre kerülő 

problémák orvoslására. 

A tesztfüzeteket azonnal javítjuk, hogy rálátásunk legyen a gyerekek 

teljesítményére, így már ősszel a munkaközösségi értekezleteken tudunk 

fejlesztési feladatokat megbeszélni, realizálni. 

A kompetenciamérés eredményei alapján elmondhatjuk, hogy iskolánk 

tanulóinak szövegértő képessége és matematikai eszközhasználat kompetenciája 

évről évre töretlenül fejlődik, a hozzáadott pedagógiai érték pozitív. Ez a tudatos 

kompetenciafejlesztésnek és tájékoztatásnak köszönhető.  

Lásd 1. számú melléklet 

 

3.5 Szingapúri program 
 

Előzmények 

2009 elején a Szingapúri Oktatási Minisztérium (MOE) felvette a kapcsolatot a 

Semmelweis Egyetem TSK vezetőjével egy budapesti szakmai látogatása 

lehetőségének megszervezésével kapcsolatban. A látogatás célja az volt, hogy 

tanulmányozzák a testnevelés tantárgy általános iskolai oktatását, mert az MOE 

által végzett felmérés eredménye nemzetközi összehasonlításban Szingapúr 

lemaradását mutatta ezen a területen, és ennek javítására a nemzetközi piacon jó 

gyakorlatokat kerestek. Az együttműködés során a következő személyes 

találkozókra került sor: 

1. 2009. július 10 szingapúri tanár látogatása Budapesten 

2. 2009. október az MOE Oktatási államtitkárának vezetésével 10 

fős minisztériumi delegáció látogatása Budapesten 

3. 2011. március 4 fős magyar szakértői csoport látogatása 

Szingapúrban 

4. 2011. november 4 fős MOE delegáció látogatása Budapesten 
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5. 2012. július 2 magyar szakember látogatása Szingapúrban a 

projekt előkészítésére 

6 2013. január magyar szakember közös munkája az MOE 

képviselőjében a márciusi program előkészítésére 

Szingapúrban 

7. 2013. március- május összesen 6 fős magyar szakembergárda 9 hetes 

munkája (ebből 7 aktív tanítási hét) Szingapúrban a 

két kiválasztott általános iskolában a helyi 

tanárokkal 

 

A közel 4 éves előkészítést követően az MOE szerződést ajánlott a Semmelweis 

Egyetemnek az együttműködésre. A szerződés a magyar testnevelés-oktatási 

módszertan szingapúri körülményekhez igazított és a helyi általános iskolai 

körülményekre alkalmazott pilot megvalósításáról, valamint a szingapúri tanárok 

továbbképzéséről szólt. 

A Semmelweis Egyetem belső szabályzatában az áll, hogy nemzetközi szerződést 

a Rektor csak a felkért ügyvéd ellenjegyzése esetén írhat alá. Ezt a felkért ügyvéd 

nem adta meg, hivatkozva Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre, 

miszerint a testnevelés tanításának módszere „szellemi termék” még akkor is, ha 

az nincs jogvédelem alatt, és a törvény rendelkezése értelmében ilyen 

szerződésben a magyar jog fennhatóságát kell kikötni. Ebbe a kondícióba a 

szingapúri partner nem tudott beleegyezni, hivatkozva arra, hogy a projekt 

finanszírozására szánt forrás közpénz, és a projekt megvalósítása Szingapúr 

területén történik. A szerződés nem került aláírásra, így a projekt végrehajtására 

az Egyetem keretein belül nem kerülhetett sor. A szingapúri partner így a négyéves 

előkészítés eredményeit felhasználva egyéni szakértői meghívás alapján a 

projektet eredetileg végrehajtó szakembereket kérte fel a „pilot” projekt 

megvalósítására. 

 

Megvalósítás 

Szingapúrban a megvalósítás célja a magyar iskolai testnevelés-módszertan-, és 

képességfejlesztés két szingapúri iskolában :(1) Clementi Town Primary School, 

és (2) River Valley Primary School. Mindkét iskolában az 1-4 osztályból 3-3 

kiemelt osztály követte a magyar szakemberek által kidolgozott tanmenetet. 

A magyar testnevelésre jellemző, és a szingapúri körülmények közé adaptálható 

jegyek kiemelése és alkalmazása volt a magyar szakemberek kiemelt feladata az 

adott iskolákban. 

Az előzményben leírt jogi akadályok miatt a magyar résztvevők bevonása egyéni 

megbízás alapján három magyar intézményből történt: Semmelweis Egyetem 

TSK (3 fő), Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola (2 fő), Városligeti 

Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1 fő). 

A két kijelölt szingapúri iskolában végzett mindennapi munka mellett a magyar 

szakemberek részt vettek az MOE háttérintézménye (Physical Education Teacher 
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Academy - PESTA) által szervezett tanári továbbképzésekben is. A magyar 

szakemberek rendszeresen tartottak bemutató órákat, amelyeken megjelentek az 

MOE képviselői, más iskolák testnevelés munkaközösség vezetői és testnevelő 

tanárai. A két iskolában a PESTA támogatásával beszereztek tornapadokat és 

„magyar” tornazsámolyokat, amelyek szakszerű használatának módszertanát is 

bemutatták a magyar szakemberek. 

Az összesen 7 aktív tanítási hét elején és végén mindkét iskola minden projekt 

osztályában és évfolyamonként 1-1 kontrol osztályban felmérést végeztek a 

magyar szakemberek a képességi szintek megállapítására és azok fejlődésére 

vonatkozóan. 

 

További lépések 

A márciustól májusig tartó 7 hetes aktív tanítási ciklus végén a PESTA 

szakemberei és a magyar projekt-, és szakmai vezető kétnapos értékelésen foglalta 

össze a legfontosabb tapasztalatokat és tanulságokat.  

E ciklust követően a magyar szakemberek 2013. július elején visszatérnek 

Szingapúrba, ahol a ciklusban együttműködő két iskolával folytatják tanácsadói 

munkájukat. 2013. július 31 – augusztus 1. között kerül megrendezésre a 2. 

Nemzeti Testnevelési Konferencia Szingapúrban, ahol a magyar szakemberek 

bemutató órát és módszertani megbeszélést tartanak a konferencia résztvevői 

számára. A konferenciára felkészítik a két iskolából felkért testnevelő tanárokat 

és a PESTA munkatársait, akik közösen szintén bemutató órát tartanak bemutatva 

a magyar oktatás módszereit. 

Az MOE/PESTA képviselői terveznek egy újabb tanítási ciklust, ahol két újabb 

általános iskola kijelölt osztályai és tantestülete vesz részt a pilot projektben. Erre 

várhatóan 2014-ben kerül sor. 

A tervek szerint a szingapúri partner követni kívánja a jelenlegi rendszert, 

amelyben a projektben résztvevő magyar szakemberek személyére vonatkozóan 

konzultál a projekt magyar vezetőivel és a saját megbízási rendszerén keresztül 

kéri fel őket a megvalósításra. 

 

Ajánlások 

Szükségesnek tűnik hasonló nemzetközi programok kialakítása érdekében az 

angol nyelven történő testnevelőtanár-képzés és elsősorban kiemelten a 

gyakorlóiskolákban, módszertani központokban a testnevelés tantárgy angol 

nyelven történő oktatásának megerősítése. 

Szükséges a jogszabályi háttér rendezése (Nemzeti Vagyonról szóló törvény 

áttekintése), mivel az „Előzmények” fejezetben említett törvény jogi értelmezése 

megakadályozza a hasonló jellegű, más országokban is bevezetendő szakmai 

programok intézményi szintű (pl. Egyetem) megvalósítását. Mindezek miatt az 

egyetemek jelentős pénzügyi bevételtől eshetnek el, amely a fenntartás 

finanszírozásának és a magyar szellemi export külföldön való hasznosításának 

akadálya lehet. 
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Személyes szingapúri tapasztalataim 

Amikor 2013. április 12-én pénteken elutaztunk Budapestről Dohába (Katar 

fővárosa), és onnan egy átszállással Szingapúrba, talán nem is tudtuk, mire 

vállalkoztunk. Azt tudtuk, hogy 6 fővel arra a határozott elképzelésre teszünk 

kísérletet, hogy hogyan tudjuk a magyar testnevelés jellemzőit adaptálni a 

szingapúri körülmények közé. Egy 4 éves előkészítő, szisztematikus munkát 

kellett most ott megvalósítani, hiszen 2009. július 15-én, amikor meglátogatta az 

üres, épp felújítást végző iskolát egy 8 fős delegáció Szingapúrból, nem hittük, 

hogy ebből valóság lesz. Természetesen ígérték, hogy visszajönnek, mert nagyon 

érdekes, amit csinálunk. Aztán ősszel vissza is jöttek, még többen, és még 

magasabb beosztásból: Ho Peng oktatási államtitkár asszony vezette a 

küldöttséget. Az események tovább bonyolódtak, amikor egy 4 fős delegációval 

2011 márciusában kimentünk Szingapúrba, és egy héten keresztül figyeltük az 

elemi és középiskolásokat a testnevelés órán. A végkövetkeztetésben leírtak 

lesújtóak voltak, hiszen egy periódusnak (30 perc) csak 8-10 percében mozogtak 

különböző intenzitással a gyerekek, a többiben ültek, és figyelték a testnevelő 

tanárok érveléseit, elméleti magyarázatait. Érettségi környékén tehát igen kevés 

hasznos ismerettel kerültek ki az iskolából.  

Ez a csapat (Dr. Kozsla Tibor projekt menedzser, TF nemzetközi igazgató, Dr. 

Bognár József, TF egyetemi docens, programvezető, Dr. Kovács Katalin TF 

egyetemi docens, Sós Csabáné testnevelő tanár, Ambrus Andrea testnevelő tanár 

és Kis Mihály iskolaigazgató, testnevelő tanár) nem intézményeket képviselt, 

hanem Magyarországot, és azon belül a  magyar testnevelés tanításának közel 90 

év alatt felhalmozott módszertanát, elméleti és gyakorlati elemeit, amit a mi 

tudásunk, tapasztalatunk szerint adaptálni tudunk egy más (szingapúri) 

környezetben. Két iskolában dolgoztunk, a River Valley Primary School-ban Dr. 

Kovács Katalint váltottam fel, míg a Clementi Primary School-ban Sós Csabánét 

Ambrus Andrea tanárnő.  

Mi volt a teendőnk? Az első turnusban, ami 2013. március 15-től április 16-ig 

tartott, órákat tartottak a magyar tanárok, óra előtti és utáni megbeszélések voltak 

az ottani tanárokkal. A második turnusban nekünk kevesebbet kellett tanítani 

Andreával, de annál több volt az óra előtti és utáni megbeszélés, bemutatók 

tartása, továbbképzés (pad-és zsámolygyakorlatokkal), mentorálás, azaz honnan 

hová kell eljutni egy torna, atlétika, labdarúgás, kosárlabda tartalmú testnevelés 

órán a terminus (8. hét) végére. Ezen kívül méréseket végeztünk egy gyakorlatsor 

alapján, ami több ügyességi, koordinációs és kondicionális képességet és 

készséget követelt a gyerekektől. Kontrollcsoporttal is végeztünk méréseket. 

Minden évfolyamon 3-4 osztállyal dolgoztunk, és ehhez jött egy-egy 

kontrollcsoport az 1-4. évfolyamokon.  

Péntekenként délután a PESTA-ban (a Szingapúri Testnevelő Tanárok 

Továbbképző Intézménye) értékeltük az előző hetet. A gyerekek, tanárok 

fejlődését és a következő hét kiemelt feladatait, terveit beszéltük meg a PESTA 
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tanáraival, vezetőivel. A mentorálás egyik legnehezebb feladata az óravázlatok 

átírása annak a tartalomnak megfelelően, amit szeretnénk látni a jövőben.  

Kemény, intenzív és nagyon komoly szellemi és fizikai erőpróbát jelentett ez a 4 

hét, hiszen reggeltől késő délutánig folyamatosan kellett végeznünk az elméleti 

és gyakorlati tanácsadást. Nekünk a végén egy-egy osztállyal kellett továbbmenni, 

ahol a tartalomnak megfelelően bemutató órákat tartottunk a PESTA különböző 

szakértőinek, vezetőinek. 

Érdekes volt az (és kissé furcsa), hogy mindent dokumentáltak és videóra 

rögzítettek. 

Abból, amit hallottunk, és két éve láttunk, igen nagy utat tettek meg a két 

szingapúri iskola tanárai. Igen elhivatott, elkötelezett, tehetséges tanárokkal 

találkoztunk, akik nyitottak voltak minden újra, és főleg a szemléletváltásra, 

ahogyan az elméleti oktatásról áttértünk a komoly intenzitással bíró órák 

megtartására. Ne felejtsük el, hogy egy-egy periódus 30 percében (ami 

ténylegesen 25 perc volt, hiszen ott nincs az órák között szünet) igen komoly 

munkát kellett végezni. Egészen más volt a River Valley Elemi Iskolában, ahol 

zömmel összevonták az órákat (60 perces), amit középen meg kellett „törni” egy 

1-2 perces vízivással, a nagy meleg és a magas páratartalom miatt. Ez valóban 

törést jelentett az óra menetében, mert az intenzitását újra kellett szervezni, 

építeni. Más volt egy 30 perces óra, és más egy 60 perces összevont óra terhelése. 

Ha összegezni szeretném a tapasztalatokat, azt kell mondanom, hogy igen nagy 

kihívásnak tettünk eleget, hiszen óriási változásokat láttunk. A testnevelők 

megtanulták a nagyon pragmatikus mozgás közbeni magyarázást, kellő 

intenzitású gyakorlatok ismétlésével és új elemek bevezetésével járó óravezetést. 

Egyre kevesebb „üresjárat” volt jellemző óráikon, kreatív módon alkalmazták az 

új eszközöket (padokat, zsámolyokat), az új átmeneti zökkenőmentes átlépéseket 

egyik órarészből a másikba. Megértették, hogy a képességek fejlesztése és a 

különböző készségfejlesztő tudás nélkül nem lehet technikai elemeket felépíteni 

a testnevelési órákon. Láttuk és éreztük az óriási különbséget az általunk 

mentorált osztályok és a kontrollcsoportok között. 

Mi lesz majd később? Úgy néz ki, hogy nyáron egy konferencia-sorozat keretében 

a két iskola egy-egy kiválasztott osztálya és tanára mintaórát fog tartani. 

Ugyanúgy Dr. Kovács Katalin tanárnő is tart egy órát. Ezt a három órát igen sok 

testnevelő tanárnak modellként be akarják mutatni, elmagyarázni, hogyan jutottak 

el ezek a gyerekek ide, mi volt a helyi tanárok véleménye, mi Dr. Bognár József 

programvezető véleménye, és reméljük, minél több iskola csatlakozik majd az új 

szemléletváltáshoz. Bízunk abban,hogy ennek hatására nem csak a gyerekek 

tudása fog nőni, hanem (sajnos a látottak alapján sok az elhízott, túlsúlyos   

gyerek) egészségesebben is fognak majd élni ott a világ másik végén a magyar 

testnevelés elméleti és gyakorlati intelmei alapján. A jövő igen sok lehetőséget 

rejt számunkra, csak egy igen fontos kritériumot kell teljesíteni: nagyon jól kell 

tudni angolul, mert a szakmát a tanáraink nagyon tudták, ez látható volt abból, 

hogyan tudták igen rövid idő alatt megváltoztatni a régi, nem korszerű 
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gyakorlatot. Ha fiatal volnék, akkor mint testnevelő tanár, mindent megtennék, 

hogy igen magas szinten tudjam kifejezni magam angolul, németül, franciául 

annak érdekében, hogy minél több szakmai újítást megismerjek a világban, és azt- 

beépítve előző tudásomba- tovább adhassam a szingapúri, malajziai, indonéziai 

és a világ más országai tanárainak, mert nagyon igénylik a segítségünket. 

Köszönet mindenkinek, akik részt vettek ebben a nagy kihívásban, hogy 

derekasan helyt álltak és erősítették Magyarország jó hírét. 
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4. Pedagógiai és vezetői hitvallásom 
 

A pedagógusi pályán eltöltött közel 30 év, melyből 15-öt igazgatóként töltöttem, 

arra jogosít fel, hogy megalapozott véleményem legyen a pedagógusokról, 

valamint az intézményvezetőkről. Megszállottan hiszem, hogy a legkisebb falusi 

iskolától kezdve a legmodernebb iskola nem attól lesz jó, hogy milyen 

környezettel, milyen épülettel, milyen szülői háttérrel rendelkezik, hanem a 

pedagógusok és az iskola vezetője a meghatározó. Ha nem sikerül az intézmény 

kiváló igazgatójának jó pedagógusokból kiváló csapatot összehozni, akkor 

döcögve fog működni az iskola, még akkor is, ha Budapest legelitebb 

környezetében van.  

 

4.1 Milyen a jó pedagógus? 
 

Úgy gondolom, hogy a nagybetűs PEDAGÓGUS az, aki szuggesztív erejével, 

tudásával, kooperatív és újító szellemiségével, kreativitásával olyan nyomot hagy 

a gyerek elméleti és gyakorlati tudásában, ami alkalmassá teszi arra, hogy 

felnőttként is érvényesüljön. Vagyis úgy gondolom, hogy aki tudatosan tervezi a 

nevelő – oktató munkát, tudva és érezve azt a felelősséget, hogy ezek a gyerekek 

néhány év múlva a munkája alapján lesznek megbecsülve vagy elutasítva, az igen 

lelkiismeretesen fogja végezni munkáját. Ha ez így történik, akkor a gyerek olyan 

szellemi, testi és lelki erővel, tudással, adaptálható ismeretekkel fog rendelkezni, 

hogy felnőttként kitűnően fog érvényesülni. Ha a pedagógus ezzel a szemlélettel 

végzi munkáját, az látható és elszámoltatható lesz, s bármilyen megmérettetés, 

vizsga vagy minősítés alkalmával nyugodtan tud bárki szemébe nézni. Minden 

emberfüggő ebben a rendszerben, és nagyon nehezen pótolható a jó pedagógus, a 

jó technikai dolgozó, és állítom, hogy a jó igazgató is.  

Számomra soha nem volt fontos, hogy kinek milyen a külseje, öltözéke (bár nem 

szeretem az extrém dolgokat), annál inkább számít, hogy mit közvetít és hogyan, 

mi módon hagy nyomot a gyerekben, szeretteti meg tantárgyát velük. Fontos, 

hogy ezeket a személyiségjegyeket a jó vezető megerősítse, bátorítsa, hogy a tanár 

is érezze, milyen fontos szerepe van az iskolában. Mindenkit fenyeget a kiégés, a 

beszűkülés, a rutinból végzett munka, ami nagyon veszélyes. Úgy gondolom, a 

pedagógus az az értelmiség, aki lámpásként keres kiutat a sötétségből annak 

reményében, hogy a tőle elballagott gyerekek olyan konvertálható tudással 

rendelkezzenek, ami szilárd betonalapra épült erkölcsi tudással van 

körülbástyázva, és az élet legnagyobb viharában is támaszként fog szolgálni 

boldogulásuk érdekében.  
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4.2 Milyen a jó vezető? 
 

Ha az iskola tartalmi részét, a nevelést- oktatást a pedagógus biztosítja, az 

intézményvezető az a hatékonyságra törekvő személy, aki határozott, kellő 

önbizalommal és emberszeretettel rendelkezik, nagyon jó a kapcsolatteremtő 

képessége, kitartóan következetes, előrelátó és jó kompromisszumkészséggel bíró 

személy. A mai világban, aki nem tud lobbizni a különböző színtereken, az éhen 

hal. A lobbizás az óvodavezetők, a fenntartó, a működtető, a különböző politikai 

és szakmai vezetők felé mind hozzátartoznak az intézményvezetői attitűdhöz, 

ugyan úgy, mint a kiváló szakmai tudás és pedagógusi készségek. 

A jó vezetőre jellemző a stratégia megfogalmazása, amit mérések előznek meg, 

megfogalmaz megvalósítási terveket, amelyeket meghatározott idő alatt végre 

kell hajtani. Mindeközben folyamatos visszacsatolásokból elemzi a 

részeredményeket, korrigál vagy megerősít.  

R. Covey: Kiemelkedően sikeres emberek hét szokása című könyvében leírt 

igazságokkal nagyon tudok azonosulni. Ő ekképpen fogalmazza meg az 

aranyszabályokat a jó vezetővel kapcsolatban:  

 Légy pozitív! 

Légy kezdeményező, pozitív szemléletű ne fuss el a feladatoktól, hanem 

oldd meg a problémákat! 

 Már kezdetben lásd a célt! 

A sikeresség érdekében meg kell fogalmazni a célokat, el kell kezdeni a 

tervezést szellemi és fizikai síkon. A menedzser (vezető) feladata a 

stratégia megalkotása, a vízió, a jövőkép kialakítása, és ehhez a személyi 

és tárgyi feltételek előteremtése. 

 A fontos dolgokat tedd az első helyre! 

Tudja, hogy mi fontos a számára az életben. Ehhez fegyelem, és 

végrehajtási követelmények kellenek. Nem szabad magunkat eltántorítani 

a legfontosabb megoldandó feladatoktól, pedig hajlamosak vagyunk erre. 

Fontos apró dolgokat elvégezni a mindennapokban: a másik fél 

megértése, odafigyelés, elvárások tisztázása, de mindennek az alapja a 

tisztesség, a feddhetetlenség.  

 Törekedj a közös győzelemre! 

Fontos a közös győzelemre való törekvés, azaz ne legyen senki se vesztes 

egy interperszonális kapcsolatban. Nem szabad irigykedni, ne csak az 

önös érdekek domináljanak az életedben, egyezségre kell jutni a társakkal.  

 Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad! 

Kellő empátiával kell figyelni a másik embert, hiszen a 

metakommunikációs szakemberek szerint a szavak10%-ban teszik ki a 

beszédet, 30%-ot a különböző hangok, 60%-ot pedig a testbeszéd ad. 

Fontos megérteni az embereket, mert a helyes ítélet titka a megértés. 

 Használd ki a szinergiákat! 

A hatékonyság fokmérője: a különbségek méltányolása, tisztelete, az 
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erősségek összefogása a gyengeségek ellensúlyozásának érdekében, mert 

ezek a kreativitáshoz, új paradigmákhoz, új gondolatokhoz vezetnek.  

 Élezd meg a fűrészt! 

Fontos önmagunk megújítása négy dimenzióban: fizikai, lelki, szellemi, 

illetve társas szinten. Le kell küzdeni a restséget, mert jó állóképességre 

van szükség, és a szellemet is fejleszteni kell olvasással, zenével. Rá kell 

jönnöd, hogy azért vagy a világon, hogy szolgálatod teljesítsd mások 

érdekében.  

 

Jövőképre van szükség, életcélokat kell megfogalmazni, vagyis a jó vezetőnek 

Tanner szerint: „A szolgálat a bér, amit azért a kiváltságért fizetünk, hogy ezen a 

földön élhetünk.” 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt 30 év –amióta tanárként, majd vezetőként 

dolgoztam, feljogosít arra, hogy azt mondjam, helyt álltam mind a két helyzetben.  

Az iskola negyedik vezetői ciklusára azért készülök, mert úgy gondolom, a 

következő öt év fogja eldönteni, hogy az, amit létrehoztunk, felépítettünk, 

megerősítettünk, hogyan fog hosszú éveken át hatékonyan működni, kiteljesedni. 

Úgy gondolom, az ország oktatáspolitikájában olyan időszak következik, amikor 

a gazdaságosan, magas szintű, de mérhető nevelést- oktatást végző, egyedi 

arculatú iskolák fognak működni, akik azzal fognak szembesülni, hogy egy 

monitoring rendszerben időről időre számot kell adniuk teljesítményükről. A jó 

pedagógiai vénával megáldott intézményvezetőnek, menedzsernek erre fel kell 

készülnie. Én talán ebben vagyok jó, hogy előre láthatóan érzem és tudom, hogy 

milyen változásokat kell generálni annak érdekében, hogy az iskola egy felfelé 

ívelő pályán maradjon.  
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5. Vezetői programom és jövőképem 
 

Kürt Sándor vállalkozó ars poeticáját használnám fel a következő öt éves 

programom megfogalmazásához, ami így szól:  

„Amit nem emelsz állandóan, az süllyed.” 

 

A mi esetünkben a következő időszak a kiteljesedést jelentené, a sportiskola 

egyediségét, modellértékét megvalósítva, amit természetesen folyamatosan 

fejleszteni kell. Olyan finnországi és szingapúri mintára megvalósuló nevelési- 

oktatási iskolafilozófiát szeretnénk megvalósítani, amelynek középpontjában a 

komoly értékközvetítő szerepet játszó tanár áll. A legjobbakat kell kiválasztani, 

akik folyamatosan képezik, fejlesztik önmagukat, és erkölcsileg és anyagilag 

kellőképpen megbecsültek. Fontos, hogy ezek a pedagógusok nemcsak a nevelés- 

oktatás „nagymesterei” legyenek, hanem hiteles példaképek a gyerekek számára. 

Komoly pedagógiai- pszichológiai ismereteiket átadják a szülőknek is annak 

érdekében, hogy az iskola - tanuló – szülő együttműködésében a diákok testi – 

lelki – szellemi fejlődése a legmagasabb szinten valósuljon meg. Az Újbudai 

Grosics Gyula Sport Általános Iskola az évek során olyan egyedi köznevelés 

típusú sportiskolává fejlődne, amely egyfajta modell lenne a hazai és külföldi 

szakemberek számára.  

Ennek érdekében, e program megvalósításában kiemelten kell kezelni a jó tanuló 

– jó sportoló modell megvalósulását, aminek jobbítása érdekében a következő 

lépéseket tervezem: 

 Hatékony tanulás tanítás alkalmazása annak érdekében, hogy jobban 

teljesítsenek a diákok az iskolában és a sportpályákon egyaránt.  

 Folyamatos továbbképzés jellemezze iskolánkat, vagyis a pedagógusok és 

edzők olyan szakmai tudással, pedagógusi mesterfogásokkal 

rendelkezzenek, amire jellemző legyen a korszerűség és a hatékonyság. 

 A kiemelt kulcskompetenciák mellett (anyanyelvi, matematikai, digitális) 

a tanulók idegen nyelvi kompetenciáját szeretnénk erősíteni. Ezt nemcsak 

a tervezett egyedi tantervű sportiskolai program bevezetése miatt (a 

testnevelés angol nyelven való tanítása), hanem az életben való 

érvényesülés érdekében. 

 Olyan mérési eszköztárat szeretnénk létrehozni, amellyel folyamatos képet 

kaphatunk tanulóink haladásáról, nemcsak a kompetenciamérések 

alkalmával. 

 Olyan bemeneti standardokat, előírásokat hozzunk létre, amelyekkel 

hitelesebben és szakszerűbben tudjuk a leendő első osztályosok felvételét 

megvalósítani a kognitív és a motoros képességek szintjén. 

 A tanárokat a következő öt évben kifejezetten a digitális (nemcsak a 

számítógép, hanem a digitális eszközök használatában) és idegen nyelvi 

képzésekkel szeretnénk segíteni, a portfóliók, az idegen nyelvű szakmai 
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anyagok elolvasása, megértése, és a külföldi delegációkkal való könnyebb 

kommunikáció érdekében. Szeretném, ha a ciklus végére a tantestület 50%-

a rendelkezne angol nyelvű középfokú nyelvvizsgával. Ezt a Fővárosi 

Önkormányzat kiemelt sportiskolai program anyagi támogatásával 

valósulna meg.  

 Olyan tárgyi feltételek megteremtése, amelyek biztosítják a tanítási tanulási 

folyamat sokszínűségét („okos” tantermek). Fontos a már meglévő 

sportinfrastruktúra karbantartása, hogy a mindennapos testnevelés, illetve 

a sportági képzések egy része helyben valósulhasson meg, s ezt a MOB 

támogatásával és TAO-s pályázatokkal lehet elérni.  

 A Testnevelési Egyetem gyakorló iskolájaként (2015/2016. tanévtől) a 

magyar hallgatók tanítási gyakorlatának és egyéb egyetemi képzésének 

helyszíne lennénk. Az osztatlan képzésre járó külföldi diákok számára 

angol nyelvű testnevelés tanítási gyakorlatot biztosítanánk, ami országosan 

egyedüli lenne, s amit Mocsai Lajos TF Rektor Úr is támogat. 

 A minél hatékonyabb és színvonalasabb nevelő – oktató munka érdekében 

a legjobb hazai és külföldi pedagógia- és edzésmódszertani példákat 

behozni és kipróbálni az iskolában. (Példa erre a „Team Danmark” dániai 

delegáció, akik bejárják a világot annak érdekében, hogy a testnevelés és a 

sportági képzés jó gyakorlatait begyűjtsék és adaptálják.  

 

Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósítása nehézségekbe ütközik, hiszen a 

törvény szerint az intézményvezető feladata: „az iskola szakmai, törvényes 

működtetése, takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és 

döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, 

amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe”.  

A legnehezebb kérdés az, hogy miből finanszírozzuk az általunk megfogalmazott 

terveket? 

Kiemelt sportiskolaként abban a szerencsében van részünk, hogy a Magyar 

Olimpiai Bizottság és a Fővárosi Önkormányzat normatív jelleggel a következő 

öt évben is folyamatosan támogatná iskolánkat. A szükséges tárgyalásokat már 

elkezdtem, és a megvalósulásra ígéretet kaptam. Ezen kívül az iskola idén 

létrehozott új „Grosics Alapítványa” is segítené az elképzelések megvalósítását. 

(A „Kölyök Aranycsapat” Közhasznú Alapítvány kimenő formában három év 

alatt megszűnne.) 

 

5.1 Stratégia megfogalmazása  
 
Stratégiai tervet kell készíteni a következő öt évre annak érdekében, hogy helyi, kerületi, 

budapesti és országos szinten eldönthessék, hogy hogyan tudja intézményünk a 

kormány sporttal és tanulással kapcsolatos elvárásait a legjobban megvalósítani. A mi 

kiindulópontunk az, hogy a sport-szakállamtitkárság terveinek megfelelően, akik 

500.000 leigazolt sportolót szeretnének, a mi régiónk prioritást élvezzen. Ugyanakkor 
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meg szeretnénk felelni a kerületi sportkoncepciónak annak érdekében, hogy itt a XI. 

kerületben – mint Budapest legnépesebb kerületében – minél több diák sportoljon az 

iskolájában, illetve kerületi egyesületekben. Fontos lenne, ha az iskola módszertani 

központként a kerület és Budapest, valamint a régió olyan központja lenne, ahol a 

szakmai – leendő testnevelők, testnevelők és edzők számára gyakorló iskolaként – 

továbbképzéseket valósítanánk meg.  

Ezért szeretnénk a Testnevelési Egyetem gyakorló iskolája lenni a 2015/2016-os 

tanévtől.  

Mindezek megvalósításának érdekében három stratégiai utat vázolnék fel a következő 

öt évre:  

 

„A” variáció: 

Minden marad a régiben, vagyis a Bikszádi utca 11-15-ben, ahol egy 17 

tanulócsoporttal, kb. 450-460 tanulóval működő sportiskola végzi a munkáját úgy, hogy 

8 sportágban kb. 350 tanuló lesz leigazolva. Ehhez még hozzátennénk az egyedi tantervű 

sportiskola létrehozását 2017/2018-ra, ahol a testnevelést alsóban 3 alkalommal angol 

és 2 alkalommal magyar nyelven (mert a sportági képzéssel ismernék meg a magyar 

sport kifejezéséit) oktatnánk. A felső tagozatban 4 óra angol és1óra magyar nyelven 

lenne a testnevelés tanítása. Várhatóan ennek köszönhetően megerősödik az angol 

nyelvi tudás, különösen a kommunikáció terén, amit kutatások is bizonyítanak.     

A pedagógiai program megvalósításához 40 pedagógus, 17 tanterem, egy fizika- kémia 

előadó, egy technika terem, egy informatika terem és egy könyvtár áll rendelkezésünkre. 

A sportinfrastruktúránk, ahol most heti 130 testnevelés órát tartunk a következő: egy 

550 nm-es tornacsarnok, egy 70 nm-es kis tornaterem, egy 100 nm-es előtér, illetve 

külső kézilabda, kispályás labdarúgás, kosárlabda és mini kosárlabda pályák, egy 100 

és egy150 méteres atlétikai pályával együtt.  

Előnye: jól bevált, kiszámítható, gazdaságosan működtetett iskola, átlag 27 

fő/tanulócsoporttal. Az egyedi tanterv megvalósítaná azt, hogy tömegesen – ne csak 2-

3 tanuló – tegye le az angol nyelvű vizsgát 8. évfolyam végére.  

  Így nagyon vonzóvá tennénk az iskolát, nagyobb merítéssel az élsport számára. 

Hátránya: nagyon kevés hely (egyáltalán nincs szabad terem pl. angol nyelvi laborra 

vagy tanulószobára, tehetséggondozásra), nem tudunk minden évfolyamon 3 osztályt 

indítani. 

 

„B” variáció 

A Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium bevonása a sportiskolai programba 10 

tanteremmel (7-8. évfolyamosok számára), amiből hatot tanteremként, hármat 

szaktanteremként, egyet pedig tanári szobaként használnánk. Ennek ellenében elvárják 

tőlünk a Táncsics udvarának fejlesztését, ami egy 1,3 hektáros terület. Ide egy 300-400 

férőhelyes sportcsarnokot, atlétika pályát, egy 60x40 m-es labdarúgó pályát lehetne 

építeni. Ezen kívül a kollégiumi szobákban (kb. 250 férőhely) laknának a fővárosi 

sportgimnáziumok vidéki diákjai, és itt lenne megoldva az étkezésük is. Természetesen 

az egyedi tantervű angol nyelvű testnevelés tanítás itt is megjelenne 2017/2018-as 

tanévtől három osztállyal évfolyamonként. 

Előnye: A Grosics három osztállyal menne végig 8. évfolyamig, 640-650 fővel működne 

az iskola. Önálló vízilabda (fiúk), kosárlabda (fiú-lány), kézilabda (lány), atlétika, 
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labdarúgás (Grosics kapusiskola), aerobik, küzdősportok, kajak-kenu és egyéb 

sportágak felé irányítanánk diákjainkat. 

Az A, B, C osztályok karakteresen az OSC, MAFC, BEAC, FTC, Spartacus, TFSE 

egyesületeit erősítenék, amely közelsége mellett illetve, helyben való edzési 

lehetőséggel nagyon vonzó lenne. 

Hátránya: Meg kell oldani a kerületnek a fővárosi ingatlan bérbevételét, amit viszont a 

beruházások értéke kompenzálna. Meg kell oldani a „tagintézményi státuszt”, azaz a 7-

8. évfolyam helyben tanulását, taníttatását, étkezését, átjárását.  

 

„C” variáció 

A Grosics Sportiskola és a Táncsics Mihály Kollégium egybeolvad, és létrejön az 

Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Gimnázium és Sportkollégium ahol az 

1-6. évfolyamig a Grosicsban, 7-12. évfolyamig a kollégiumban tanítanánk. Ehhez 

szükséges a kollégium 20 tanterme, 250 férőhelyes kollégiumi szobája, 180 fős 

ebédlője, és az udvara, ahová kiépítenénk a sportinfrastruktúrát (sportcsarnok, műfüves 

pálya, atlétika pálya). Angol nyelvű testnevelés tanítása (egyedi tanterv) a 2017/2018-

as tanévtől. 

Előnye: Ez a sportiskola minta lenne Budapesten, mivel az Általános Iskola 

évfolyamonként három osztállyal/évfolyam működne, ami 700-725 tanulót jelentene. A 

gimnázium két osztály/évfolyam (előkészítőtől a 12. évfolyamig) 350 fő, míg a sport 

kollégium kb. 250-300 fő. Így összesen 1100-1300 fős lenne ez a tanintézmény, amelyre 

lehetne építeni az OSC, a MAFC, a BEAC, az FTC, a Spartacus és más egyesületek 

hosszú távú tanulás – sportolás programját. A közeli óvoda is szeretne csatlakozni a 

programunkhoz, így az óvodától az egyetemig tudnánk megoldani a sportolói életpálya 

modellt.  Ténylegesen az élsport egyik fellegvárát lehetne kialakítani, és így lenne 

kihasználva a Gabányi és a Tüske Csarnok, a Nyéki Imre uszoda. Ez a program komoly 

főiskolai/egyetemi sportutánpótlás lehetne a XI. kerületben, de országosan is.   

Hátránya: Kissé „ellenszélben” mozog ez a koncepció az EMMI-vel (NGM, fővárosi- 

és kerületi KLIK). Rengeteg pénzbe kerülne ennek kialakítása, kb. 750 millió forintba, 

de így végre Budapesten is komoly sportutánpótlás központ jelenne meg, nem csak 

vidéken, ami nem hátrány, sőt… 

 

Összegzés: A XI. kerületi Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve, 

a Magyar Testnevelési Egyetemmel, az Emberi Erőforrások Minisztériumával, a 

Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen létrehozhatják a Grosics Gyula Sport Óvoda, - 

Általános Iskola és Gimnázium, Sport Kollégium intézményrendszerét itt a kerületben. 

Így legitimálná a Kormány sportpolitikáját e tárgykörben, azaz a mindennapos 

testnevelés bevezetését, a Testnevelési Egyetem megreformálását, a testnevelési – 

edzési program világhírűvé tételét, a stadionok, uszodák, sportcsarnokok megépítését. 

Ahhoz, hogy mindenki számára érthető és befogadható legyen ez a program, 2017/2018-

as tanévtől a sportiskola bevezetné a testnevelés tanítását angol nyelven (alsó tagozaton 

heti 3 óra, felső tagozaton heti 4 óra), az 1., 5., 9. évfolyamokon. Ez a program 

egyedülálló lenne a Testnevelési Egyetemen tanuló külföldi diákok számára is, hiszen 

egy kiemelt sportiskolában végezhetnék el a gyakorlati képzésüket. A sportiskola és a 

Testnevelési Egyetem várhatóan 2015/2016-os tanévben megköti az együttműködési 

megállapodást, így válhatunk gyakorló iskolává (ez azt jelentené, hogy kiválunk a 
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KLIK-ből, és csatlakozunk a TF költségvetéséhez, így tehát a TF lenne az új 

fenntartónk).  

Ezzel az intézkedéssorozattal a mi iskolánk rengeteget tehetne a sportoló nemzet 

(mindennapos testnevelés és sportági képzés) és a sport nemzet (élsport, professzionális 

sport) céljainak megvalósításában, segíthetnénk a Kárpát-medencében élő magyar 

állampolgársággal rendelkező profi sportolók érvényesülését. Így a 2024-ben 

Budapesten megrendezendő Olimpia eredményességéhez mi is hozzájárulhatnánk… 

 

5.2 Az iskola nevelési – oktatási programja a következő öt évben 
 

Az iskola értékekre építi a nevelési – oktatási programját, melyek a következők:  

 Az érvényesülés érdekében végzett egész életen át való tanulás, melynek 

megalapozása az iskolában történik 

 Az egészség, amit a mindennapos testneveléssel, sportági képzésekkel és 

rekreációval valósítunk meg, megakadályozva a korai elhízást 

 Az együvé tartozás, amit a tradícióink, rendezvényeink, ünnepeink, az 

egyéni ünneplő- és sportruházat, hazafiasságra nevelés fémjelez 

 A tanulásban és sportban való érvényesülés, azaz jó középiskolákban való 

továbbtanulás, illetve profi sportegyesületekben való sportolást jelent. Ide 

tartozik a középfokú nyelvvizsgák számának növekedése is.  

A nevelés érdekében olyan pozitív hangulatot teremtünk iskolánkban, ahol 

mindenki biztonságban érezheti magát, mert se testi, se lelki fenyegetettségnek 

nincs kitéve egy gyerek sem. 

Pedagógiai munkánkat a tanórákon és a sportpályán is az egységesség, a 

komplexitás, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele, az 

egyenrangúság, bizalom, következetesség, élmény, tapasztalatszerzés elvekre 

építjük. A vezető szerepet a tanár biztosítja. Olyan szellemi- testi és lelki 

egészségnek örvendő diákokat nevelünk és oktatunk, akik felnőtt korukra művelt 

és harmonikus személyiséggel rendelkeznek majd. 

Ennek érdekében a következő vezetői ciklusom fő prioritásai: 

 Az Európai Unió által meghatározott kulcskompetenciákat szeretnénk 

kialakítani, fejleszteni és készségszintre emelni. 

 A tanulás tanítása révén tudatos kognitív képességeket fejlesztünk, aminek 

jellemzője a kreativitás, jó feladatmegoldó készség és hatékonyság. 

 Alakuljon ki már gyerekkorban a tanulási vágy, és a sportolási vágy, hogy 

egész életen át tanuljanak és sportoljanak tanítványaink. 

 Valljuk, hogy minden gyerek tehetséges, ezért a tehetséggondozás kiemelt 

feladatunk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra is, 

amennyiben tanulási problémákat észlelünk.  

 Össze kell hangolni a tanulást a sportolással, hogy az alapmodellt (jó tanuló 

– jó sportoló) megvalósítsuk. 
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 A testnevelés, a sportági képzés a legjobb személyiségfejlesztő eszköz, 

mert a kudarctűrést, az elkötelezettséget, a győzni akarást, a rengeteg 

munkát és gyakorlást tanítja meg gyerekeinknek.  

 A külsőségek, a felszínesség, az egyénieskedés helyett az 

értékközpontúságot tanítjuk, ahol az együvé tartozás, a munka, a tanulás és 

sportolás az a lehetőség, amiben kitűnhetünk a többiek közül.  

 Nem szabad sohasem elfelejtenünk, hogy „Azért jöttünk a világra, hogy 

valahol otthon legyünk” (Tamási Áron). Nekünk Magyarország a hazánk, 

itt kell tanulnunk és dolgoznunk azért, hogy hasznos állampolgárai 

legyünk, nem külföldön kell keresni az érvényesülést! 

 

5.2.1 Humán munkaközösség elvárásai, fejlesztései 
 

Tovább kell vinni a sok módszertani újítást a magyar nyelv és irodalom 

tanításánál, mert csak így tudjuk a hatékony tanulás- tanítás folyamatát 

biztosítani. Célunk a gyerekek olvasóvá nevelése, a szövegértés és szövegalkotás 

minél magasabb szinten való elsajátítása, a szép füzetvezetés, vázlatkészítési 

technikák elsajátítása. Ezek megvalósulásának érdekében a következő lépéseket 

szeretnénk tenni: 

 Újra szeretnénk egy önálló státuszban lévő könyvtárost, aki a munkája 

mellett az anyanyelvi felkészítéseket látná el. 

 Külön pedagógus tartaná az előkészítőket és a tehetséggondozó szakkört, 

illetve az iskolai ünnepekre való felkészítést. 

 Az 5-6. és a 7-8. évfolyam egy kézben lenne, így egy ember felelőssége 

lenne a kompetenciaméréseken való eredmény. 

 Továbbra is tudatos kompetencia- tréningeket tartanánk az idei évben 

bevezetett módszer alapján a Módszertani Központban. 

 Minden terembe szeretnénk digitális táblát, és a tankönyvekkel 

kompatibilis digitális tananyagot. 

 A rendezvények érthetőségének, és a szereplők mobilitásának érdekében 

szeretnénk 4-6 mikroportot beszerezni. 

 Szeretnénk elindítani az iskolarádiót, ami a korszerű tájékoztatás, 

szórakoztatás mellett az ügyeleti rendszer modernizálását is segítené.  

 A Módszertani Központ olyan különleges bemutatók helyszíne is lehet, 

mint amilyen az opera bemutató volt, de a kerületi művészek bevonásával 

színművészeti előadásokat is tarthatunk. 

 Az aerobik (tükrös) terem használatával évente 1-1 osztályunk néptáncot- 

vagy társastáncot tanulna. 

 Sokkal több közös rendezvényt szeretnénk szervezni a környék óvodáival 

együttműködve. 
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Ezeket a javaslatokat a humán munkaközösség javaslatára építettem be 

pályázatomba, amit köszönök, és remélem, minél több dolgot meg fogok tudni 

valósítani elképzeléseikből. 

 

5.2.2 Reál munkaközösség 
 

Továbbra is célunk az alapműveletek folyamatos gyakorlása mellett a 

kompetencia típusú gondolkodtató feladatok gyakorlása, a kreativitás fejlesztése, 

önálló gondolkodás megvalósítása, a szöveges feladatok kiemelt megoldása 

készségszinten. Ez nemcsak a matematikára értendő, hanem fizika, kémia, 

biológia órákra is.  

 A következő öt éves ciklusban a mindennapos testnevelés mellett a 

mindennapos matematika megvalósítása továbbra is alapcél (alsó 

tagozatban is). 

 Komoly figyelmet fordítunk a korai tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra 

és a korrepetálásra. 

 A tanulás tanítási folyamatban a 3T módszer egy bevett óratípus, amit 

sikerrel használtunk az elmúlt években matematika órákon, de ki 

szeretnénk próbálni más tantárgyaknál is. 

 Fontos lenne a fizika – kémia „okos terem”további bővítése úgy, hogy a 

gyerekek tablettel dolgozhassanak bizonyos órákon.  

 A tömeges Bolyai, Kockakobak és más versenyek kitűnő alkalmak a 

megmérettetésre, amit nagyon támogatok.  

 A tantárgyi koncentráció nagyon fontos, jelenleg az alsó tagozaton a rajz 

órákat használjuk erre a célra a geogebra képzéseken tanultakat 

felhasználva.  

 Új színfoltja lenne az okos, kreatív, több lépéssel előbbre való gondolkodás 

erősítésében a sakk bevezetésének. A Polgár- féle sakkoktatás 

továbbképzésre három kollégát küldtünk el, akik a küzdelem és játék 

tantárgy keretében kezdenék el a gyerekek tanítását. 

 Komoly feladat az összes tanterembe a négyzetrácsos táblák beszerzése és 

felszerelése, de ennek alapellátásnak kellene lennie! 

 A fizika- kémia előadó teljes felújításához szükséges még a beépített 

szekrények kialakítása, valamint az előkészítő szertár teljes felújítása. 

 Minden munkaközösség szeretné, ha az összes tanteremben lenne digitális 

tábla, s ezt öt év alatt meg kell valósítani.  

 A „Z” generáció ellensúlyozására a tanárok továbbképzése nagyon fontos, 

hogy minél több digitális tananyagot használhassunk, s ne legyenek a 

pedagógusok „alulképzettek” e tárgykörben.  

 Nulladik órában szeretnénk egy felsős matematika szakkört elindítani. 

 Matematikai nívócsoportokat kell 7-8. évfolyamon kialakítani (két, esetleg 

három csoportot), melyek között folyamatos átjárhatóság lenne. 
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Ezeknek az igényeknek az összeállításában a reál munkaközösség kérései 

jelennek meg, akik nagyon igényesen próbálják érdekeiket képviselni. A digitális 

eszközökkel való ellátást, illetve a továbbképzéseket a kerületi KÖR Kft-vel 

együttműködve szeretnénk megvalósítani. Ezek a tárgyalások már elkezdődtek, 

és a 2014/2015. tanévben már 15 új monitort és használt, de jól működő 

számítógépeket kaptunk.  

 

5.2.3 Idegen nyelv és informatikai munkaközösség 
 

Úgy gondolom, az elmúlt öt évben e két kompetenciában fejlődött legtöbbet az 

iskola. A 2010-ben 11 főnek elindított angol nyelvi képzés, bár anyagi okok miatt 

megszakadt, mégis eredményes volt, hiszen négy testnevelő tanárból már 

kettőnek van középfokú nyelvvizsgája. Ugyanezt mondhatjuk el az 

informatikaképzésben részt vevő tíz pedagógusunkról is, akik rengeteget 

fejlődtek az elmúlt évben. Ezeket a képzéseket be kell fejezni nyelvvizsgával és 

számítógépes vizsgával. A KÖR Kft. bevonásával, a XI. kerületi Önkormányzat 

az éves ütemezés szerint az összes pedagógusunknak szeretnénk digitális 

ismeretekből továbbképzést tartani.  

 Ezzel párhuzamosan a digitális eszközparkunkat tovább szeretnénk 

fejleszteni (kb. 30 gép, projektorok, tabletek). 

 Ezeket a fejlesztéseket annak érdekében tesszük, hogy olyan digitális 

anyagaink legyenek, melyek a beszédkészséget, a beszédértést, az 

olvasáskészséget, illetve az íráskészséget fejlesztik az angol nyelv esetében 

is.  

 Az ideális csoportlétszám 12-14 fő (fél osztály), ehhez két nyelvi labort kell 

kialakítani (tükrös terem és könyvtár), s ezeket digitális anyagokkal ellátni 

(folyamatban van). 

 Mindent el kell követni, hogy a 3. évfolyamtól heti 3 angol óra legyen, míg 

az 1-2. évfolyamon két óra. Ehhez jönne még az angol nyelven való tanulás 

a testnevelés órán (alsóban 3, felsőben 4 óra). 

 A Corvinus Egyetemmel együttműködve folytatjuk az AIESEC programot 

(angol nyelven beszélő külföldi diákok 6-8 hetes önkéntes munkája 

iskolánkban), egy-két javaslattal, jobbító szándékkal szeretnénk ezt a 

munkát még hatékonyabbá tenni.  

 Egész éves (6-7-8. évfolyam) kompetenciamérésre való felkészülés 

(szövegértés, beszédkészség, íráskészség) az idei évtől angol nyelvből is. 

 Minél több gyerek B2 nyelvvizsgára való felkészítése. 

 Nyári idegen nyelvi táborok (kéthetes kommunikációs tréningek), illetve 

angliai nyelvi utak szervezése. 

 Rendszeres angol nyelvű képzések megvalósítása helyben (felnőttek 

számára) 
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 Szokások, hagyományok, filmek megismerése angol nyelvterületről, 

ezeknek angol nyelvű (magyar felirattal) megtekintése, megbeszélése.  

 Külföldi delegációk látogatására készített angol nyelvű anyagok, 

óravázlatok, módszertani anyagok közkinccsé tétele (más iskolák számára 

is). 

Az angol nyelvi képzés anyagi hátterét a Fővárosi Önkormányzat éves 5 millió 

forintos támogatásának egy részéből biztosítjuk. Szeretnénk a KLIK-től egy új 

státuszt kapni, hiszen az óraszámok emelkedni fognak. A német nyelv tanítása két 

év alatt kimenő rendszerben megszűnik, s ezért kell az új státusz.  

Az idegen nyelvi képzés együtt valósul meg az IKT eszközök fejlesztésével.  

Szeretnénk az angol nyelven tanító vagy tudó szülőket is bevonni a nyelv 

hatékonyabb tanításának érdekében, éppen ezért minden év elején egy „angol 

hetet” szeretnénk projektként megvalósítani, ami az iskola átalakítását is 

jelentené. Provokatívan szeretnénk arra kényszeríteni a tanulókat, ha lehet, azon 

a héten az órák közötti szünetekben csak angol nyelven beszéljenek. 

 

5.2.4 A testnevelés munkaközösség jövőképe 
 

A mindennapos testneveléshez és a sportági képzéshez szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket kell a következő öt évre meghatározni és biztosítani az Újbudai 

Grosics Gyula Sport Általános Iskolában.  

Úgy gondolom, hogy Jakobszen Tamás munkaközösség vezető 2015 

szeptemberétől újra átveszi a teendőket, illetve Pusztainé Besenyői Andrea 

kolléganőnkkel és velem együtt befejezi a TF mentorképzését.  

A legfontosabb feladat az egyedi tantervű sportiskola létrehozása 3-4 év múlva, 

amikorra minden testnevelő tanár a középfokú nyelvvizsga mellett a 

sportszaknyelvi képzést is elvégzi a TF-en. 

A testnevelés angol nyelven való tanítása (alsóban 3 óra, felsőben 4 óra) várhatóan 

nagyon vonzó lesz a szülők számára, így az iskola merítése 3-4-szeresére fog 

nőni.  

Az lenne az elképzelés, hogy az 1. és 5. évfolyamon kezdenénk el a programot 

annak érdekében, hogy négy év alatt összeérjen a rendszer. Ehhez szükséges a 

törvényességi feladatok teljesítése, új pedagógiai program és tanmenetek mind 

angol nyelven.  

A másik feladatunk a Módszertani Központban „tömeges” továbbképzések 

szervezése a testnevelés és edzésmódszertan, és különböző órarészek megújítása 

érdekében (pl. bemelegítés, befejezés, új technikai- taktikai újítások, hatékony 

koordinációfejlesztő eszközök használata, stb.). Szakmai fórumokat, vitanapokat 

lehetne még szervezni az iskolában.  

Annak érdekében, hogy minél több élsportolót tudjunk kinevelni, jó lenne, ha le 

tudnánk fedni azt az elvárást, amit az új lehetőségek jelenléte biztosít itt a XI. 

kerületben. Így például az OSC vízilabda és úszás sportágak markáns jelenléte, 
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vagy az egyetemi és főiskolai sport „bölcsőjének” kialakítása a Tüske csarnokban 

és a mellette épülő uszodában, vagy a Gabányi csarnok teljes felújítása. A legjobb 

megoldás az lenne, ha indíthatnánk egy kosárlabda, vagy vízilabda osztályt, de 

ezt előbb egyeztetni kell a XI. kerületi Önkormányzattal vagy/és a KLIK- kel.  

Nyitni szeretnénk a határon túli magyar lakta vidékek felé (Erdély, Felvidék, 

Kárpátalja, Délvidék), és a többi szétszóródott nemzettársunk felé, úgy, hogy 

közös nyári edzőtáborokat szerveznénk.  

A szerkezetváltás csak és kizárólag a XI. kerület országgyűlési képviselője, a 

kerület polgármestere és a főpolgármester akaratából születhet. Az összefogás 

eredményeként tudnánk az óvodától az egyetemig tartó sportolói életpálya 

modellt létrehozni, ami egyedülálló lenne Magyarországon. 

Fontos lenne egy sportpszichológus alkalmazása az iskolában, aki a versenyek 

előtti stresszt segítene oldani, illetve a különböző vizsgák alkalmával a jobb 

teljesítmény érdekében különböző „stressz oldó” technikákra tanítaná meg 

gyerekeinket.  

Amennyiben lehet még társasági adót felhasználni a velünk együttműködő 

egyesületekkel a sportinfrastruktúra felújítására, akkor a kézilabda, kosárlabda és 

atlétika pálya burkolatának felújítására használnánk (sátorral együtt). 

 

5.2.5 Szervezeti felépítés, munkamegosztás, belső és külső 
kapcsolataink 
 

Az egyik legnehezebb kérdés a vezető számára, hogyan tudja minél 

egyenletesebben terhelni tantestületét. Számos tanács, minta és kipróbált 

szervezeti felépítmény ellenére tudjuk, mindig vannak és lesznek olyan 

pedagógusok, akik a „hátukon viszik” az iskolát. Ezeknek a kollégáknak a 

munkabírása, empátiája, tenni akarása, kreativitása vagy csak egyszerű jó érzése 

nélkülözhetetlen az intézményvezető számára. Úgy gondolom, hogy 44 éves 

átlagéletkorú tantestületünk egyik legnagyobb értéke a segítőkészség, az 

együttérzés a másik kollégával szemben, ha bajban van.  Nem állítom, hogy 

mindenki ilyen, de ez az attitűd jellemző a tantestületünkre, és ez egy olyan érték, 

amit az együvé tartozás jegyében mindig erősítenünk kell.  

Közvetlen munkatársaim, a két intézményvezető helyettes, akik viszik a 

mindennapos operatív munkát. Ők koordinálják az alsó vagy felső tagozatot, a 

különböző munkaközösségekhez tartozó pedagógusok tevékenységét. (Lásd 2. 

számú melléklet) 

Előzetesen sokat beszéltem helyettes kollégáimmal, és rájöttünk, hogy a jobb 

szervezés érdekében módosítani kellene iskolánk szervezeti felépítését. Így az 

alsó tagozat mintájára egy felsős munkaközösség vezetőt is be kellene emelnünk 

a rendszerbe. Az alsós munkaközösség vezetőnek a felsőssel együtt egy 

supervisor, felügyelő szerepet kell betöltenie a mindennapos és a stratégiai 
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döntésekben egyaránt. Ők lennének az intézményvezető helyettesek 

legközvetlenebb munkatársai. 

Feladatuk: 

Alsó tagozaton a beiskolázással kapcsolatos feladatok, a bemeneti és kimeneti 

mérések megszervezése, értékelése, javító szándékkal intézkedési tervek 

készítése az intézményvezető felé. A tehetséggondozás és felzárkóztatás 

megszervezése, az alsós „mustármag program” és a továbbképzések koordinálása, 

stb. 

Felső tagozaton a továbbtanulás, az ötödik és nyolcadik évfolyamon a „Szülők 

Akadémiájának” szervezése, kompetenciamérések értékelése, stb. 

A többi munkaközösség megmaradna: 

 reál munkaközösség (matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, 

természetismeret, technika) 

 humán munkaközösség (magyar nyelv és irodalom, ének, rajz, történelem, 

erkölcstan, küzdelem és játék) 

 idegen nyelvi munkaközösség (angol és német nyelv, informatika, külsős 

kapcsolatok – AIESEC) 

Az alsó tagozaton a tanórán kívüli tevékenység (TKT) munkaközösség a gyerekek 

szabadidejének szervezésében vesz részt: tanulószoba, napközi, edzések 

időpontjai és beosztása, színház- és mozi látogatások, év közi és év végi 

kirándulások szervezése, rendezvények, ügyeletek szervezése stb. 

A testnevelés munkaközösség vezetője a sportegyesületek edzéseit felügyeli, az 

egyesületekkel, MOB-bal, MDSZ-szel, BDSZ-szel van kapcsolatban, éves 

szinten egyezteti a versenyeken való részvételeket, és a budapesti és országos 

döntőkre való felkészítést. Közvetlenül az igazgatóval beszéli meg a feladatokat, 

versenyeken való részvételeket. Hozzá tartozik a felső tagozatos rekreációs 

táborok megszervezése.  

A humán, reál és idegen nyelvi munkaközösség szervezi a kompetenciamérésekre 

való felkészülést és az informatikusok értékelik ki az eredményeket az 

intézményvezető számára.  

Úgy gondolom, hogy ezzel a szervezeti felépítéssel és a munkaköri leírásokban 

leírtakkal a terhelés egyenletesebb lesz a következő években.  

Az iskola más szervezetekkel is partneri kapcsolatban van, akiknek beszámolási 

kötelezettségekkel is tartozik. Ezek a következők: Intézményi Tanács, 

Közalkalmazotti Tanács, Iskolaszék, Szülői Szervezet, Diákönkormányzat. 

Az iskola külső kapcsolatai: XI. Tankerület (KLIK), XI. Újbuda Önkormányzat 

és GAMESZ, Testnevelés Egyetem, Magyar Diáksport Szövetség, Fővárosi 

Diáksport Szövetség, a XI. kerület óvodái, általános- és középiskolái.  

Az iskola fontos partnerei az egyesületek: MAFC, BEAC, Testnevelési Egyetem 

SE, Spartacus, Kelen SC, FTC, akik folyamatosan követik a gyerekek tanulmányi 

eredményeit. 
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Az iskola az évek alatt nagyon jó kapcsolatokat alakított ki külföldi 

szervezetekkel, sport és oktatási minisztériumokkal a következő országokban: 

Szingapúr, Dánia, Lengyelország, India, USA, Kanada, stb.  

 

5.2.6 Diákönkormányzat 
 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt 15 év, de ebből is az utolsó öt év arról szólt, hogy 

diákjainknak minél jobb feltételeket biztosítsunk, hogy jól érezzék magukat, és a 

tanulás, a sportolás minél jobb körülmények között valósuljon meg.  

Amikor valaki beiratkozik iskolánkba, aláírva a Házirendet és tudomásul véve 

annak tartalmi részét, látja, hogy iskolánk egyik alap nevelési mottója 

a”szigorúan, de igen nagy szeretetben nevelni gyerekeinket”. Ennek értelmében a 

gyerekeknek tilos olyan külsőségekkel megjelenni, mint szakadt ruházat, hosszú 

haj (a fiúk esetében), megbotránkoztató hajfestés, testékszerek hordása. 

Szigorúan szabályozzuk a mobiltelefon és egyéb informatikai eszközök 

használatát napközben.  

Ha leegyszerűsíteném a gyerekek teendőit az iskolában, azt írhatnám le, hogy a 

tanulásra és sportolásra kell figyelniük a későbbi érvényesülésük érdekében.  

Ebben a munkában kell a Diákönkormányzatnak az osztályfőnökök és a többi 

pedagógus munkáját segíteni annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban 

érezzék magukat az iskolában. A mi pedagógusaink nagy szeretettel fordulnak 

gyerekeinkhez, megértéssel, empátiával próbálnak mindenben segíteni nekik.  

A 8. évfolyam végén az Év tanulója – Év sportolója díj elnyerője egy kerékpárral 

lesz „gazdagabb”, így köszönve meg a tanulás és sportolás terén végzett 

kiemelkedő munkáját, szorgalmát, kitartását.  

Szeretnénk a jobb kommunikáció érdekében kialakítani az iskolarádiót azért, 

hogy minél hamarabb minél több információ eljusson gyermekeinkhez.  

Az „okos” termek létrehozása is a diákok minél sokoldalúbb oktatása érdekében 

valósult meg. A gyerekek érdekét szolgálja az is, hogy a 2. emeleten minden 

osztálynak új Metalobox-os öltözőszekrénye lesz.  

A 7-8. évfolyamot fel kell készíteni az önkéntes munkára (takarítás, gyűjtés, idős 

emberek segítése, stb. 

 

5.2.7 Együttműködés a szülőkkel 
Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás az intézményvezető számára 

az, hogy olyan értékeket közvetítsen az iskolája, amit a szülők elfogadnak a 

beiskolázáskor, illetve gyermeke ballagásakor megelégedéssel nyugtázza, hogy a 

Grosicsot választotta. Tudom, hogy 464 gyerek szüleinek kívánságát 

lehetetlenség teljesíteni, bármennyire is igyekszünk, de azt ki merem mondani, 

hogy mindig jobbító szándékkal kezdünk el egy tanévet tervezni, szervezni és 

kivitelezni. Hatalmas teher esik le a vállamról, amikor április végén a beiratkozás 
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után azt látom, hogy kétszeres túljelentkezés után újra 55-60 gyerekkel 

gyarapodott az iskola létszáma. 

Azt viszont tudom, és érzem, hogy milyen hálás lehetek azért, hogy iskolánkban 

olyan szülők gyerekeit taníthatjuk, akik nemcsak elvárnak az iskolától, hanem az 

iskola fejlesztésében komoly anyagi segítséget nyújtanak.  

Az elmúlt öt évben 35 millió forint TAO-s pénzzel segítették az iskola 

infrastruktúrájának és infokommunikációs eszközeinek fejlesztését. Úgy 

gondolom, hogy mindezekre olyan pozitív válaszokat kaptak a pályázatomban, 

amelyek szorosan kötődnek az elvárásaikhoz:  

 több és jobb minőségű angol nyelvi képzés 

 érvényesülés a középiskolákba való bejutáskor (többletórák a 

felkészítéshez) 

 új sportolási lehetőségek biztosítása helyben (falmászás, passzoló fal, 

műfüves pálya felújítása) 

Egyetlen dolgot sajnos csak jobbítani tudok, teljesen megreformálni képtelen 

vagyok: ez az étkezés. Rengeteg vita és összetűzés után úgy gondolom, mára azt 

mondhatjuk, hogy elfogadható az ételek minősége és ízvilága. Mi abban voltunk 

partnerek, hogy olyan ebédlőt építettünk gyerekeinknek, amelyik igényességével 

a kerület egyik legjobb, legszebb ebédlői címét is elnyerheti.  

További tervezett fejlesztésünk a tankonyha teljes felújítása, hogy gyerekeink 

lelkesedését a főzés irányába megerősítsük, s az országos életvitel versenyre jobb 

körülmények között készülhessenek gyerekeink.  

 

5.2.8 Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a 2015- 2020 közötti 
időszakra 
 

Az elmúlt 15 év munkájának eredményeként megoldódott a mindennapos 

testnevelés infrastruktúrájának biztosítása, illetve az elméleti képzéseink 

helyszíne, a Módszertani Központ. Ide kell a Testnevelési Egyetemmel 

együttműködve megszervezni a kerület testnevelőinek és edzőinek 

továbbképzéseit.  

A jövőben, amennyiben a TAO engedi, az alábbi felújításokat szeretnénk 

elvégezni: 

 a hátsó kézilabda pálya teljes felújítását, („buborékkal”, sátorral való 

befedését, aminek ára kb. 50 millió forint) 

 a belső műanyag borítású kosárlabda pálya felületét szükséges felújítani 

 A műfüves labdarúgó pályát a XI. kerület és az MLSZ együttműködésével 

szeretnénk felújítani és modern felszerelésekkel ellátni. A felújítás 

várhatóan 25 millió forintba fog kerülni, és várhatóan 2015 szeptemberére 

elkészül. 
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 Befejezzük a 2. emeleti szekrények kicserélést, így a 6-8. évfolyam 

korszerű, zárható szekrényekkel fog rendelkezni. 

 Új rekreációs táborokat szervezünk: 7. évfolyamon kerékpáros tábor a 

Balaton körbebiciklizésével, 8. évfolyam számára lovas tábor Sóskúton. 

Ezekkel a beruházásokkal/ felújításokkal a sportinfrastruktúra kihasználtságát 

100%-ban biztosítjuk a MAFC / BEAC Kosárlabda Akadémia számára, illetve a 

többi sportág megismerésében, megszerettetésében.  

Az iskola névadója, Grosics Gyula emlékének megőrzéséhez a bejáratnál egy 

emlékhely kialakítását tervezzük, ahol Gyula bácsi mellszobra mellett a család 

által az iskolának adományozott relikviák lennének kiállítva. Ezáltal az iskola 

egyik legelhanyagoltabb része, a bejárat teljesen megújul, az iskola várakozó 

helyisége kb. 20 nm-rel nagyobb lesz, és kialakításra kerül egy korszerű portai 

rész, ahonnan egy hívórendszeren keresztül az iskola bármely részéről lehívhatjuk 

tanulóinkat az értük jövő szülőkhöz.  

Ez a projekt akkor válik teljessé, amikor az iskolarádió és a hívórendszer 

kapcsolatban lesz egymással, ez a következő öt év egyik legnagyobb fejlesztése 

lesz iskolánkban.  

A tantermek korszerűsítésének programját kizárólag a KÖR Kft, a XI. kerületi és 

Fővárosi Önkormányzat pályázati támogatásából tudjuk megvalósítani.  

Az „okos” tantermek létrehozása az újabb 15 tanteremre vetítve azt jelenti, hogy 

évente három termet kell átalakítanunk és felszerelnünk projektorral, „okos” 

táblával, számítógéppel, monitorral, amelynek költsége kb. 500.000 forint/ 

tanterem. Bár ez nagyon nagy falatnak tűnik, mégis bízok abban, hogy a Fővárosi 

Önkormányzat, a MOB és a Grosics Alapítvány segítségével ez a projekt egyenlő 

körülményeket biztosít majd mindenkinek.  

Pedagógusaink taníttatásához eddig kevés pénzt kaptunk a KLIK-től, de az 

elkezdett programjainkat az ő segítségével tudtuk befejezni (mentortanár, 

közoktatás vezetői szak, fejlesztő pedagógusi képzés, stb.). Úgy gondolom, hogy 

az állam is látja, milyen fontos a rendszeres képzés. A 120 órás tanfolyamok 

további kötelező jelenléte arra kényszerít bennünket, hogy akkreditált, az iskola 

programjához szervesen kapcsolódó tanfolyamokat végezzenek kollégáink.  

A Fővárosi Önkormányzattal és a KÖR Kft-vel együttműködve a digitális – 

számítástechnikai továbbképzést és éves ismeretmegújítást nagyon fontosnak 

tartom, és ebben mindenképpen számítok a kerület vezetőire.  

 

Az iskola nyelvi tanári ellátásához szükségünk lesz egy új angol tanárra, ezen 

kívül egy matematika – fizika szakos pedagógusra, mivel kollégánk a következő 

évben elkezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit, de mérési szakértelmére 

időszakosan szükségünk lesz.  

A GYES-en, GYED-en lévő kollégáinkat is szükséges lesz pótolni, ezt az ELTE-

vel együttműködve szeretnénk megvalósítani.  
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A Testnevelési Egyetem diákjai is nálunk végzik gyakorlati képzésüket, ezért még 

egy jó testnevelő tanárunkat szeretnénk mentori képzésre beiskolázni, ezzel is 

erősítve a TF és az iskola közötti kapcsolatot.  
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6. Összegzés 
 

„A magam példájából okulva, meg vagyok győződve, hiszem és vallom, hogy a 

sport olyan képességekre tanítja a felnövekvő nemzedékeket, amely egy nemzet 

megmaradásának a záloga a következő évezredre is. Ebben a folyamatban a 

sportnak, a testnevelésnek döntő szerepe van annak érdekében, hogy milyen 

fizikai és érzelmi állapotban van a fiatalság. Hiszen így értelmi, lelki, testi 

egészségben tudom szolgálni a hazámat és tisztelettel, szeretettel fordulni 

embertársaimhoz.” 

Grosics Gyula (2011-2012 Iskolai Évkönyv) 

 

 

Elkötelezetten valljuk, hogy példaképünk intelmeinek és elvárásainak a jövőben 

is meg kell felelnünk. Szüksége van az országnak egészséges, testben és lélekben 

erős fiatalokra, akik felnőttként az iskolában megszerzett neveltségük és tudásuk 

alapján lesznek hasznos tagjai a társadalomnak.  

Mint intézményvezető, érzem annak súlyát, hogy a szülők bizalmával nem szabad 

visszaélni, és arra kell sarkallni a tantestületet, hogy Grosics Gyula gondolatait, 

elképzeléseit itt igen magas szinten kell megvalósítanunk.  Ennek érdekében a 

következők a teendőink a 2015 – 2020-ig tartó időszakban:  

 A Jó tanuló – Jó sportoló modell továbbfejlesztése az egyedi tantervű 

sportiskola felé (a mindennapos testnevelés angol nyelven történő tanítása) 

 A Testnevelési Egyetem gyakorló iskolájává válni annak érdekében, hogy 

az új intézmény új elképzeléseinek megvalósítását segítsük.  

 Mérhetővé és kulcskompetencia centrikussá tenni az oktatást annak 

érdekében, hogy erősítsük a szülők bizalmát iskolánk felé. 

 A nevelés terén az együvé tartozás, a Grosics családhoz való tartozás, a 

hazafiasság, becsületesség lesznek az irányadó értékek. 

 Az érvényesülés érdekében, szerkezeti módosítással egy vagy két olyan 

megnyugtató kimeneti opcióért fogunk dolgozni, ami a későbbi 

továbbtanulást kiszámíthatóvá teszi.  

 Az eredményesség és hatékonyság érdekében a tanulók magas szintű 

nevelése – oktatása mellett a humán erőforrás fejlesztése prioritást élvez.  

 Kiemelt sportiskola státusz megerősítése, és a Magyar Olimpiai Bizottság 

kiemelt támogatása mellett, mint kiemelt budapesti sportiskola, a Fővárosi 

Önkormányzat támogatásának megszerzése.  

 TAO-s pályázati lehetőség kihasználása a sportinfrastruktúra fejlesztésére, 

felújítására, karbantartására.  

 A Testnevelési Egyetemmel együttműködve a Módszertani Központban 

testnevelői, edzői továbbképzési központ létrehozása. 
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Mindezen célok oda vezetnek, hogy az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános 

Iskola az ország egyik legjobb sportiskolája legyen. A kompetenciaméréseken a 

budapesti értékek felett kell teljesítenünk, s az egyedi sportiskolai tanterv miatt 

várhatóan 150-180 gyerekből tudunk majd válogatni a leendő első osztályosok 

felvételénél.  

A leigazolt sportolók számát 2020-ra 350 fő körülire szeretnénk emelni, 

amennyiben az iskola struktúrája változatlan marad.  

A megvalósítás érdekében egy nagyon jól motivált tantestület áll 

rendelkezésünkre, amelynek tagjai már bizonyították az elmúlt években, hogy 

szeretik a kihívásokat. Én, mint egy „csapatkapitány”, példát mutatva lojalitásból, 

elkötelezettségből, kreativitásból, tenni akarásból, kellő önbizalommal vágnék 

bele az újabb öt évbe, ha vezetőim érdemesnek tartanak az intézményvezetői állás 

betöltésére.  

 

Kérem, támogassák pályázatomat! 

 

 

 

         Kis Mihály 

            pályázó 
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Mellékletek 
1. sz. melléklet 

Kompetenciamérési eredmények trendvizsgálata 2010-2013 között  
az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában 

 

A 2010/11-es tanévtől kezdődően Pattantyús- Ábrahám Sándorné irányítja 

iskolánkban a pedagógiai-tanulói mérési minőségi kört. Azóta kiemelt fontosságú 

feladatunk az országos kompetenciamérés központi Jelentéseinek elemzése; a 

tanulók, a szülők, a tantestület tájékoztatása az elért teljesítményekről, illetve a 

fejlesztési területek meghatározása, majd a fejlesztési feladatok ütemezése, 

elvégzése. Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk, hogy a központi 

feldolgozás adatait tanulói szinten is értelmezzük; nevelőtestületi értekezleten 

tekintjük át az elért teljesítményt, a szükséges következtetéseket levonjuk, illetve 

a felszínre kerülő problémák megoldására hatékony lépéseket teszünk.  

A 2010. évi mérés után a tesztfüzeteket azonnal kijavítottuk, hogy rálátásunk 

legyen a gyerekek teljesítményére, és így már ősszel munkaközösségi foglalkozás 

keretében tudtuk a fejlesztési feladatokat megbeszélni, realizálni. A módszer 

bevált, azóta minden évben a májusi mérés után közvetlenül, a kollégák 

összefogásával saját magunk – a letölthető javítókulcs alapján – kiértékeljük 

tanítványaink teljesítményét.  

A gyengébben teljesítő diákoknál megvizsgáljuk mely feladatok okoztak 

nehézséget, milyen típusú feladatoknál akadtak el. Több évre visszamenőleg azt 

állapíthatjuk meg, hogy jellemzően a 45 perces tesztek utolsó feladatait nem 

oldották meg, mert a lassúbb tempójú diákoknak túl sok feladatot tartalmaz a 

teszt, arra már nem volt idejük. Akik matematikai eszköztudás területen értek el 

rosszabb eredményt azok általában szövegértésből is gyengébben teljesítenek, 

mert a feladat helyes értelmezése nagyobb nehézséget jelent, mint a megoldási 

algoritmus megtalálása, elvégzése. 

 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 2009. évi méréshez viszonyítva iskolánk 

tanulóinak szövegértő képessége és matematikai eszközhasználat kompetenciája 

évről évre töretlenül fejlődik. Évfolyamonként és területenként általában 1-6 diák 

teljesítménye nem éri el az alapszintet. Ezeket a tanulókat már hetedik évfolyam 

kezdetén az osztályban tanító kollégák figyelmébe ajánljuk, akik több területen is 

fejlesztik a különböző készségeket, képességeket. Igazi csapatmunka ez is, mert 

sokszor beszámolunk egymásnak az elért eredményekről, illetve tájékoztatást 

adunk a felmerülő nehézségekről. 

Iskolánk a fenntartó számára minden tanév végén a „Minőségirányítási program 

és munkaterv értékelése” c. dokumentumban részletesen leírta a 
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kompetenciamérés eredményeihez köthető tevékenységeket, a területek 

erősségeit és gyengeségeit, illetve a fejlesztési feladatokat, tevékenységeket.  

Büszkén jelenthetjük, hogy az elmúlt négy év alatt tudatosan fejlesztettük 

tanulóink kompetenciáját, felkészítettük őket a tesztírásra, és tájékoztattuk saját 

eredményeikről. Matematika területén már három éve magasabb eredményt érünk 

el mint a családiháttér-index alapján elvárt teljesítmény, vagyis iskolánk 

pedagógiai munkája  – a hozzáadott pedagógiai érték – pozitív.  

Nézzük most részletesen, mindkét területen az elmúlt négy év eredményeit. 

 

Matematikai eszközhasználat 

6. évfolyam 

Az átlageredmény változása az előző mérésekhez viszonyítva – 6. évfolyam 

matematika 

 

Év 2013 2012 2011 2010 

Átla

g 

1656  (1609; 

1695) 

1622  (1607; 

1672) 

1644  (1607; 

1672) 

1608  (1561; 

1648) 

Szignifikáns 

változás 
Nincs Nincs Nincs Nincs 

CSH index 

szerint 
Pozitív Pozitív Pozitív várható 

 

2010 óta matematika területén egyenletesen emelkedő, javuló iskolánk 

teljesítménye. Szignifikánsan ugyan nem lett magasabb az eredmény az előző 

évinél, mert a komoly változás 2009-ben történt. Viszont a hozzáadott pedagógiai 

értékek 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban is pozitív, iskolánk teljesítménye 

magasabb a családi háttét index alapján elvárt szintnél. 

Azt gondoljuk, hogy ezt a remek eredményt tudatos matematika tanítással, 

felkészült pedagógusaink kiváló munkájával értük el. 

Az alapszintet (3. szint) el nem érő tanulók megoszlása – 6. évfolyam 

matematika  

 

Szint / Év 2013 2012 2011 2010 

1. szint alatt 0% 0% 0% 0% 

1. szint 0% 1,8% 4,3% 2,6% 

2.szint 8,7% 3,5% 6,5% 13,2% 

összesen 8,7% 5,3% 10,8% 15,8% 
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Az alapszintet el nem érő tanulók aránya is fokozatosan csökken, ma már 10% 

alatt van. Ez 3-5 diákot jelent csak egy évfolyamon. Egyéni fejlesztéssel segítünk 

ezeknek a tanulóknak. 

 

8. évfolyam 

Az átlageredmény változása az előző mérésekhez viszonyítva – 8. évfolyam 

matematika 

 

Év 2013 2012 2011 2010 

Átla

g 

1761  (1720; 

1808) 

1697  (1651; 

1742) 

1761  (1715; 

1807) 
1638  (1583; 1683) 

Szignifikáns 

változás 
Nincs Van: csökkenés Nincs Van: növekedés 

CSH index 

szerint 
Pozitív  Pozitív  

Két évvel ez-

előttihez 
várható várható jobb várható 

 

Nyolcadik évfolyamon a 2013. és a 2011. évi matematika eredmény volt kiugróan 

magas. A hozzáadott pedagógiai értékek 2011-ben és 2013-ban is pozitívak, 

vagyis iskolánk teljesítménye magasabb a családi háttér-index alapján elvárt 

szintnél. A közös képességskálának köszönhetően már a diákok 6. évfolyamos 

eredményéhez is viszonyítani lehet a nyolcadikos teljesítményüket. Jellemzően 

hozzák a várható teljesítményt, csak 2011-ben volt egy szuper évfolyamunk, 

amikor rátettek még egy lapáttal, és így önmagukhoz képest is nagyot fejlődtek. 

 

Az alapszintet (4. szint) el nem érő tanulók megoszlása – 8. évfolyam 

matematika 

 

Szint / Év 2013 2012 2011 2010 

1. szint 0% 0% 0% 0% 

2. szint 2,3% 2,9% 2,2% 8,6% 

3. szint 4,7% 14,7% 15,2% 31,4% 

összesen 7,0% 17,6% 17,4% 40,0% 

 

A tudatos fejlesztés látszik az alapszintet el nem érő diákok arányának jelentős 

csökkenésében. Míg 2010-ben ez az arány a budapesti aránnyal volt egy szinten, 

2013-ra ez 7%-ra csökkent. Természetesen ezen diákok további fejlesztése már a 

középiskola feladata, azonban úgy érezzük, hogy diákjaink többségét biztos 

alapokkal adjuk át a középiskoláknak.  
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Matematikai eszköztudás fejlesztése: 

5., 6. és 7. évfolyamon a mindennapos matematika keretében, tanulószobán, 

korrepetáláson, informatikai foglalkozásokon, 8. évfolyamon felvételi 

előkészítő foglalkozáson. A fejlesztési technikák ismertek a kollégák előtt. Pl.: 

 Rendszerező képesség:  

sorrend-reláció, foglald táblázatba, csoportosítsd-osztályozd, definiáld,   

 Alkoss kérdéseket:  

mit kérdeznél erről a …. 

 Kombinatív képesség:  

hány eset lehetséges, kell-e még más adat, hiányos feladatok 

 Következtető képesség: 

ha, akkor, tehát, mindig, … 

Szövegértés 

6. évfolyam 

Az átlageredmény változása az előző mérésekhez viszonyítva – 6. évfolyam 

szövegértés 

 

Év 2013 2012 2011 2010 

Átla

g 

1653  (1603; 

1693) 

1588  (1557; 

1617) 

1582  (1547; 

1608) 

1587  (1548; 

1632) 

Szignifikáns 

változás 

Van: 

növekedés 
Nincs Nincs Nincs 

CSH index 

szerint 
Várható Várható Várható Várható 

 

Szövegértésből a tavalyi eredmény volt remek, ez kb. 150 képességponttal 

magasabb az országos átlagnál. Az előző években a budapesti átlaghoz hasonló 

eredményt értünk el. A növekedést azzal magyarázzuk, hogy természetismeret és 

történelem tantárgyak esetében is jobban előtérbe kerülnek a kompetencia 

fejlesztő feladatok, valamint egyre több 4-5-6. osztályos diák vesz részt a 

könyvtárunkban rendezendő több fordulós olvasási feladatmegoldó versenyen.  

 

Az alapszintet (3. szint) el nem érő tanulók megoszlása – 6. évfolyam szövegértés  

 

Szint / Év 2013 2012 2011 2010 

1. szint alatt 0% 0% 0% 0% 

1. szint 0% 0,0% 2,2% 0,0% 

2.szint 2,2% 3,5% 4,3% 10,5% 

összesen 2,2% 3,5% 6,5% 10,5% 
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Az elmúlt évben csak egy tanulónk teljesítménye volt 2. szintű. A táblázat jól 

mutatja a csökkenési trendet 2010 óta. 

 

8. évfolyam 

Az átlageredmény változása az előző mérésekhez viszonyítva – 8. évfolyam 

szövegértés 

 

Év 2013 2012 2011 2010 

Átla

g 

1650  (1597; 

1700) 
1633  (1593; 1689) 1690  (1653; 1726) 1657  (1617; 1694) 

Szignifikáns 

változás 
Nincs Nincs Nincs Nincs 

CSH index 

szerint 
várható várható várható várható 

Két évvel ez-

előttihez 
várható várható várható magasabb 

 

Nyolcadikos tanulóink szövegértő kompetenciája a budapesti iskolák átlagához 

hasonlít. Jelentősebb fejlődés e téren 2009-ben volt, azóta szignifikáns változás 

nincs. Tanulóink hatodikos eredményéhez képest a nyolcadikos teljesítmény az 

elvárt szinten van. Azonban a részletes Jelentésben látjuk, hogy itt nagyon nagyok 

az egyéni különbségek: van akinek közel 200 képességponttal nőtt vagy akár 200 

képességponttal csökkent a teljesítménye. Ezeket az adatokat is elemezzük, és 

keressük az okokat, amelyek ezt előidézhetik. Egyik lehetséges ok, hogy 

nyolcadik év végén már nem motiváltak a gyerekek, nem érzik fontosnak, hogy 

teljes tudásukkal részt vegyenek ezen a mérésen. 

A szociokulturális háttér alapján tanulóink szövegértő képessége az elvárt szinten 

van. 

 

 

 

Az alapszintet (4. szint) el nem érő tanulók megoszlása – 8. évfolyam szövegértés  

 

Szint / Év 2013 2012 2011 2010 

1. szint 0% 0% 0% 0% 

2. szint 2,3% 2,9% 0,0% 2,9% 

3.szint 11,6% 14,7% 6,5% 5,7% 

összesen 13,9% 17,6% 6,5% 8,6% 
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A hatodikos évfolyamhoz képest viszonylag magas az alapszintet el nem érő 

tanulók aránya. Egyik oka a motiválatlanság. A 2011. évben végzős szuper 

évfolyam egyik jellemzője volt, hogy mindig maximálisan szerettek teljesíteni, ez 

látszik meg itt is. 

 

Szövegértő képesség fejlesztése: 

5. és 6. évfolyamon több tantárgy tantervi óráiban, tanulószobán, 

korrepetáláson, könyvtári foglalkozásokon. 7. és 8. évfolyamon felvételi 

előkészítő foglalkozáson, korrepetáláson. Fejlesztési technikák: 

 Hatékony-olvasás: háromszori olvasás 

 Kiemelés: a lényeg kiemelése - aláhúzása 

 Kulcsszó: a legkisebb kifejezési egység, amely a legnagyobb 

jelentéstömeget foglalja magában 

 Jegyzet: Fejezd ki magad a saját szavaiddal! 

 Vázlat: áttekinthető hierarchikus rendben a legfontosabb adatok, 

kulcsszavak, fogalmak 
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2. sz. melléklet Az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola szervezeti felépítése 
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3. sz. melléklet 

 

A vezetői program jogszabályi háttere és az iskolai dokumentumok 
jegyzéke 

 

 

 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

3. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

4. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

5. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli 

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

6. 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

7. 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről 

8. 9/2014 (II. 28.) EMMI utasítás 

9. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 1119 Budapest, Bikszádi u. 

11-15. sz. Szakmai Alapdokumentuma, 2013. 

10. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 1119 Budapest, Bikszádi u. 

11-15. sz., Pedagógiai Programja, 2013. 

11. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 1119 Budapest, Bikszádi u. 

11-15. sz., Szervezeti és Működési Szabályzata, 2013. 

12. Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, 1119 Budapest, Bikszádi u. 

11-15. sz., Házirendje, 2013. 

13. Tanári Etikai Kódex, Szülői Etikai Kódex, 2013. 
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4. számú melléklet 

 

Munkáltatói igazolás és erkölcsi bizonyítvány másolata 
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5. számú melléklet 

Oklevelek 
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6. számú melléklet 

Kitüntetések
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7. sz. melléklet 

Ajánlások
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