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„Ha hajót akarsz építeni, ne azért dobolj össze embereket,  

hogy fát szerezz, feladatokat adj és eloszd a munkát,  

hanem tanítsd meg őket vágyakozni a nagy messzi tenger iránt.” 

(Antoine de Saint Exupery) 

 

 

 

BEVEZETÉS 
 

 
Tizenhat éve – 1996 októbere óta – dolgozom igazgatóként a komáromi Jókai Mór 

Gimnáziumban (az első évben megbízott igazgató voltam). „Belecsöppentem” ebbe a 

munkakörbe – egy lehetőség volt, amelyet ma már olyan hivatásomnak tekintek, mint 

pedagógiai tevékenységemet.  

 

Sosem építettem tudatosan karrieremet (ha azt tettem volna, már máshol lennék); egyébként 

magát ezt a szót sem kedvelem, távol áll tőlem, ami mögötte van. Hiszek benne, hogy van 

számomra egy kijelölt út, azon haladok, és egyszerűen csak teszem a dolgom, követve 

világítótornyom iránymutatását.  Biztosan szükség van még rám, ezért vagyok (még). Hiszen 

nemcsak családom számíthat rám, hanem a sok fiatal fiú és lány iskolánkban, a kollégáim, a 

szülők – akik többsége – nagy örömömre - bizalommal fordul hozzám -, és mindenki, akivel 

kapcsolatot tartok, kapcsolatba kerülök. Feltöltekezést az okoz számomra, ha valaki 

gondterhelten, szomorúan jön be a szobámba (irodám ajtaja mindig nyitva áll), vagy én 

fordulok hozzá, mert látom, hogy baj van, és egy (vagy akár több) beszélgetés után 

felszabadultan, mosolyogva, hálás tekintettel tud tőlem elköszönni. Hálát sosem vártam, és 

nem is várok! „Mert amikor adunk, akkor kapunk,…” (Assisi Szent Ferenc). 

Én csak segíteni szeretnék, és minden igyekezetemmel és tudásommal azon vagyok, hogy 

segítsek. Segítsek vezetőként szakmai tudásommal, tapasztalatommal egy intézmény 

működését egyre jobbá tenni, „emberként” pedig szeretettel segíteni a többi embernek – 

legyen az „kicsi” vagy „nagy” -, hogy közösen megtalálva a problémák gyökerét, „kezeljük” 

azokat, hogy lehetőleg senki ne szakadjon le, ne maradjon le, és ne érezze rosszul magát. 

Persze ez utóbbi is része – szerintem – egy pedagógiai vezető feladatának (ami nem munka, 

hanem igazi küldetés). Hiszen csak az találja meg helyét a világban (az iskolában, a 

munkahelyen, …), aki jól érzi magát benne. A terhek pedig kellenek, mert azoktól leszünk 

erősek. 

Az ember személyisége változik egész életében (csak a veleszületett adottságait és 

alapkarakterét őrzi), mert körülötte is minden és mindenki változik és hat, emellett tudatosan 

változtatunk is – lehetőleg jó irányban - magunkon, ha kellő önismerttel rendelkezünk. Ezt 

próbálom én is tenni. És ez a pályázat nem egy „hatalmi pozíció” betöltésére íródott, hanem 

egy szolgálat teljesítésére. Az én olvasatomban. „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenek 

között utolsó és mindenkinek szolgája.” (Márk 9,35.) 

A már említett segítőkészség, szeretet és szolgálat mellett szemléletem további két fő 

alapelve: a tisztesség, becsület és a tisztelet. „Ha az emberek iránt, akikkel dolgozunk, 

tiszteletet tanúsítunk, önállóságukat és eltökéltségüket méltányoljuk, miszerint elvárásaik 

saját megoldási elképzeléseik és erőforrásaik felé irányulnak, és végül rájuk bízzuk, hogy 

akarnak-e változást, s ha igen, milyen változásokat akarnak véghezvinni, akkor növeljük a 

változások esélyét és lehetőségeit.” (Johannes Herwig-Lempp) 
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Hiszem, hogy a munkahelyi légkör meghatározóan 

hat a kollégák munkavégzésére is. A nyitott, 

őszinte, barátságos mikroklíma, ahol a 

nehézségeket meg lehet, sőt meg kell beszélni - 

hiszen segíteni akarunk egymásnak -, az 

egymásra-figyelés, az oldott, feszültségmentes 

közeg alapfeltétele annak, hogy a feladatainkra 

tudjunk koncentrálni, hogy minőségi munkát 

tudjunk végezni. Mindenki követhet el hibát, ez 

nem baj, azonban okulnunk kell belőle. 

Elsősorban nem is a deficitre kell ügyelnünk, 

hanem inkább arra kell tekintenünk, ami bevált, ami működik.  

Azt viszont soha nem hiheti magáról egyikünk sem, hogy tökéletes, hogy tévedhetetlen, 

mert azzal azt is felvállalja, hogy képtelen változni, változtatni, képtelen alkalmazkodni 

az új elvárásokhoz, az új körülményekhez, amellyel egyben saját fejlődése le is áll – és a 

csapat fejlődését, együttmunkálkodását sem segíti, sőt gátolja. 

 

Az igazi csapatmunkában szakmai féltékenységnek helye nincs. De úgy gondolom, ha a 

munkahelyi légkör kiegyensúlyozott, elismerjük egymás sikereit (lelkünkben is), ha annak 

együtt tudunk örülni - hiszen az nem önös célt szolgál, hanem az egész közösségét -, ha 

szabad adott helyzetben sikertelennek lenni - hiszen segítjük egymást, és így bízunk benne, 

hogy legközelebb jobb teljesítmény érhető el -, esélye sincs a zöld szemű szörnynek. Bátran 

fordulunk egymáshoz segítségért, nem szégyelljük esetleges hiányosságainkat, hiszen azokat 

csak akkor tudjuk megszüntetni, ha feltárjuk. Csak így tudunk minőségben előrelépni. "A 

csapat tagjainak hozzáállása meghatározóbb tényező, mint a képességeik vagy 

tapasztaltságuk. A csapatok teljesítményét pedig legfőképpen a társas kapcsolataik 

befolyásolják." (Belbin) 

 

Az elmúlt tizenhat év alatt nagyon sok változás történt az oktatásban is (NAT, kerettanterv, 

pedagógiai program, helyi tanterv, átjárhatóság, átláthatóság, esélyteremtés, 

minőségbiztosítás, IMIP, TIK, MINY…). A rengeteg új törvényi szabályozásnak, rendeletnek 

megfelelve kellett - felelős döntéseket hozva – az iskolát úgy irányítani, hogy elérjük 

célunkat, hivatásunk eredményes gyakorlását. 

Az általam elkészített, a nevelőtestület által is támogatott, elfogadott – 2005-ig, majd 

módosítás után 2008. augusztusig érvényes, majd azután – a jogszabályváltozások miatt 

többször aktualizált (legutóbb 2011-ben) – működő, élő pedagógiai program az eddigi közös 

munkánk eredménye. 

 

A támogatás, a segítés mellett az eredményes munka elismerése az, ami nélkül nincs lendület; 

ez a tényező ösztönöz a minőségi tevékenység folytatására. A minőséget saját munkám 

végzésében és személyes magatartásomban is képviselnem kell – nem azért, mert 

kívülről elvárják, hanem, mert belülről érzem szükségét. Nagyon fontosnak tartom a 

vezető példamutatását minden téren. A vezető személyisége adja meg döntően az 

együttműködés lehetőségét is. Igyekszem a csapatmunka szellemével átlényegíteni a 

tantestületi ténykedést, mozgósítani a kollégákat, másrészt folyamatosan tudatosítani 

mindenkiben az együttműködés lényegét, az egymásrautaltság szükségszerűségét a közös cél 

elérése érdekében.  
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Akkor érzek elégedettséget, ha elindítok, „bejáratok” egy folyamatot, s bizonyos idő 

után magára hagyhatom a csapatot, mert az már nélkülem is úgy működik, ahogyan 

szükséges, ahogyan ismereteim és tapasztalataim szerint azt jónak tartom.  

 

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

beszédűnek, munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: ez közös munka volt." 

(Lao Csu Tao könyvéből) 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai, a pozitív visszajelzések, az eredményes együttműködés, a 

kialakult/kialakított ösztönző munkahelyi légkör, a kollégák természetessé vált aktivitása, 

vállalkozó készsége, a nevelőtestület, a szülők és a diákok körében végzett felmérések, 

kollégáim biztatása erősített meg abban, hogy benyújtsam pályázatomat. A legfrissebb (2012. 

április) elégedettségi felmérés (ld. 33. old.) eredménye nagy örömet szerzett, mivel ilyen 

pozitív megítélés még egyszer sem volt az eddigiekkel összehasonlítva (holott sosem volt 

alacsony értékű). 

 

Feletteseim részéről is mindezidáig megelégedést tapasztaltam tevékenységemmel, szakmai 

felkészültségemmel, személyes fellépésemmel kapcsolatban. Természetes velejárója egy 

vezetői munkának az esetenként felmerülő probléma, vita-, konfliktushelyzet - több irányban 

is -, amelyeket mindig sikerült megoldanom, hol „helikopterről” szemlélve, hol górcső alatt 

vizsgálva az ügyet.  

 

Szemléletem „megtestesülésére” legszebb példa, ami egy igazgatónak a legnagyobb 

elismerés, tanítványaink, neveltjeink visszaemlékezése, amelyek közül egy könnyfakasztót 

szeretnék itt idézni: 

 

„A „Jókai” nem csak iskolám, a családom is volt… 

 

Álmaiban gyakran visszalátogatok. Ilyenkor nagyon jó érzés tölt el, és a legjobban azt 

sajnálom, amikor fel kell ébrednem. Szeretek ott lenni, és szeretnék sokszor visszamenni egy 

kicsit több időre, mint álmaimban, mert így csak néhány rövid perc erejéig maradhatok. 

Ilyenkor feltűnnek a régi arcok: osztálytársak, tanárok, órák, felelések, és minden olyan szép. 

Még a matematika és fizika órák is széppé szelídültek azóta.  

Szerettem a Jókaiba járni. S nem azért mondom ezt most, mert ilyenkor illik ezt mondani, 

hanem, azért, mert a Jókai Gimnáziumban otthon voltam. Igen. Otthon volt ez az iskola 

minden diák számára. Otthon volt, mert úgy éreztem, egy nagycsalád tagja vagyok. Egy 

családé, ahol fontos vagyok, ahol figyelnek rám, ahol gondomat viselik, ahol lehetőségeket 

kapok arra, hogy megmutassam, mit tudok jól csinálni, és bíztatás akkor, amikor valami nem 

úgy sikerült, ahogy szerettem volna.  

Otthonom volt, mert az iskola falain belül a tanárokra barátként, a tanárnőkre 

nevelőanyaként tekinthettem. Otthonom volt a Jókai, mert szeretettel fogadták azokat a 

diákokat is, akik a Duna másik oldaláról érkeztek, akik nem tehettek arról, hogy egy másik 

országba születtek, és ugyanazt a nyelvet beszélik. Óvtak minket, tanítottak és szerettek. És 

helye volt az ünnepnek, helye volt a szórakozásnak, helye volt a komolyságnak. Megtanítottak, 

hogyan kell szeretni, és mindeközben egyben tisztelni a másikat.  

Szerettem „jókais lenni”. Mert engem is szerettek.  

Az érettségi óta pontosan tíz esztendő telt el, mint egy pillanat. Azóta egyetemet végeztem, 

doktorátust szereztem. Túl vagyok azokon az éveken, melyeket egyetemista éveknek hívnak, és 

melyekről azt mondják, a legszebb évek az ember életében. Nekem viszont a „jókais” évek 

voltak a legszebbek. Mert ekkor voltam igazán szabad. Ekkor éreztem magamat úgy, hogy az 
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iskola, melybe járok, nem csak egy hely. Annál sokkal több. Egy hely, ahova azóta is kötődök. 

Egy hely, mely azóta is visszavár. Egy hely, ahol otthagytam a szívem egy résztét. A Jókai 

Mór Gimnázium. Egy hely, egy iskola, egy család. Melynek még ma is, most is, ha nevét 

olvasom, vagy hallom, könny szökik a szemembe. És olyan jó néha álmodni, hogy megint ott 

vagyok. Jó, hogy van egy hely, ahova álmaimban hazajárhatok. Innen, a távolból, 

„Gömörországból”, a Felvidék szívéből, álmodom, és emlékezek arra, hogy ott, a Duna 

partján áll az én régi iskolám, a Jókai, mely azóta is hazavár.” 

(Dr. Gál László református lelkipásztor, Simonyi, 2012.) 

 

Köszönöm, Laci! 

 

Nehéz ezután a visszaemlékezés után bármit is írni, lehet, hogy nem is kellene, és pont. 

 

Ezért már csak zárójelben jegyzem le: (Úgy gondolom, szakmai - vezetői, 

pedagógiai/pszichológiai - ismereteimmel, és ennyi év „tömény” szakmai ténykedés után már 

mondhatom: élettapasztalatommal továbbra is hasznára lehetek kollégáimnak, diákjainknak, 

egyben szüleiknek, azaz „második otthonomnak”, A JÓKAI GIMNÁZIUM-nak. Egyébként én 

is jókais voltam.) 

 

 

 

 

 

 

Szeretném itt (is) megköszönni mindazon kollégáimnak, akik hisznek bennem, hisznek a 

közös munkánk eredményességében, minőségében, akikkel együtt szeretjük, tiszteljük és 

segítjük neveltjeinket, hogy erős kötelékben együttműködtek és együttműködnek velem, 

hiszen egyedül mindannyian kevesek vagyunk.  

 

 



 7 

1. CÉLMEGHATÁROZÁS 
 

Gimnáziumunk fő célját kollégáimmal meghatároztuk 

és pedagógiai programunkban rögzítettük.  

Célunk tehát az általános műveltséget kiterjesztő és 

elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését 

megalapozó nevelő-oktató tevékenység, az 

értelmiségi életforma és hivatás gyakorlására való 

előkészítés. Alapfeladatunk az érettségi vizsgára és 

munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok 

megkezdésére való felkészítés.  

Természetesen diákjaink nevelése ugyanúgy 

alapfeladatunk, mint tantárgyi ismereteik gyarapítása, hogy lelkileg, testileg és 

értelmileg megfelelően fejlődjenek. 

 

A kommunikációs és a tanulási képességeket egyrészt a tanórákon fejlesztjük tovább, 

másrészt az ún. tanulásmódszertani foglalkozások keretében („tanulás tanítása”), amelyeket 

nyolcadik éve (1999-től) építünk be munkatervünkbe.   

 

Folyamatosan nevelünk az egész iskolai élet folyamán – és nemcsak magyar órán - az 

anyanyelv igényes használatára, a természeti és épített környezet védelmére (minden 

tantárgy, de különösen a biológia, földrajz tanítása, e témájú nemzetközi projektjeink 

kidolgozása során), az egészséges életmód értékeinek elfogadására (főként biológia, 

testnevelés, osztályfőnöki órákon, ismeretterjesztő előadások, „egészségnap”, sportnap 

szervezésével), valamint a fenntartható fejlődés és fogyasztás egyensúlyát célzó szemléletre. 

Kialakítjuk tanulóinkban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, 

képességet. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítjük 

tanulóinkat arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, 

bővülő elemeket is.  

Feladatunk a nemzeti és európai identitástudat 

továbbépítése a tanulókban, amit nemcsak a történelem 

és magyar nyelv és irodalom tanítása során valósítunk 

meg, de az iskola egész légköre, tevékenysége (nemzeti 

jeles napok megünneplése, nemzetközi kapcsolataink 

révén is) erősíti az azonosság érzését, tudatát. 

Együttműködésre, kooperációra nevelünk, 

fejlesztjük a konfliktusok kezeléséhez szükséges 

személyiségjegyeket: az önismeretet, az 

alkalmazkodóképességet, a kudarctűrést. Mindezzel 

előmozdítjuk a tanulókban a konstruktív attitűd kialakulását. Összefoglalva: biztosítjuk a 

tanulók intellektuális, érzelmi és testi érésének egyensúlyát. 

 

A tantárgyi képzésben előnyben részesítjük a képességfejlesztést, ezért törekszünk az 

elméleti ismeretek és a pragmatikus, alkalmazott tudás meggyőző összekapcsolására. 

Lényeg a hasznos tudás, amelyre a külső és belső igazságok közös feltárása során tesznek 

szert a tanulók. 

 

Egyik alapvető célunk, hogy a tanulókat összefüggésekben és rendszerben való 

gondolkodásra neveljük. Képessé tesszük őket információk szerzésére, szűrésére és 

feldolgozására, az információs korban való eligazodásra. Követelményeinkkel és 

tevékenységünkkel ösztönözzük a tanulókat tudásra épülő, önálló vélemény kialakítására, 

alternatívák felismerésére és mérlegelésére, majd az ezeken alapuló felelős döntésekre. 
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Biztosítjuk, hogy diákjaink érdeklődésüknek, képességeiknek, eredményeiknek, 

pályaválasztási szándékuknak megfelelően tanulhassanak. A nevelő-oktató 

tevékenységünk során elsődlegesen szem előtt tartjuk a tanulók életkori sajátosságait, az 

életkorhoz és az egyéni érettséghez igazodva optimalizáljuk terhelésüket. Törekszünk a 

személyre szóló fejlesztésre, az egyéni bánásmódra, támaszkodunk a tanulók érzelmi 

intelligenciájára, képzeletére, számítunk kreativitásukra, illetve tudatosan is előmozdítjuk 

mindezek fejlesztését. Természetesen erre csak az a pedagógus képes, aki maga is 

megfelelő szintű érzelmi intelligenciával és kreativitással bír. 

 

A 7-8. évfolyamon az elvont fogalmi és elemző gondolkodás kerül előtérbe. A tanulókban 

azokat a képességeket, készségeket fejlesztjük, amelyek a környezettel való harmonikus, 

konstruktív kapcsolathoz szükségesek.  

 

A tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesztjük a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. Gyakorlati módon igazoljuk a megbízhatóság, 

becsületesség, szavahihetőség értékét. 

 

Tudatosítjuk a közösség demokratikus működésének értékét és néhány általánosan jellemző 

szabályát. Tisztázzuk az egyéni és a közérdek, a többség és kisebbség fogalmát és ezek 

fontosságát a közösséghez, ill. egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozzuk a felkészülést 

a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. A demokratikus normarendszert kiterjesztjük 

a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra is.  

A magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős 

állampolgárokat nevelünk. Megakadályozzuk a társadalmi leszakadást és gondozzuk a 

tehetséget. 

 

Fejlesztjük a tanulókban a nemzeti azonosságtudatot, a nemzeti lét, a magyarság sorskérdé-

sei iránti felelősséget, de képviseljük az egymás mellett élő különböző kultúrák iránti 

igényt is. Egyetemes értelemben is késztetünk más népek hagyományainak, kultúrájának, 

szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésre. Figyelmet fordítunk az emberiség 

közös problémáinak bemutatására. 

 

A társadalmi viszonyok mindig is meghatározták az oktatás elveit, tartalmát, módszereit. Ez 

most sincs másként. A tanítás-nevelés a továbbiakban nem szolgáltatásnak tekintendő, a 

pedagógus nem szolgáltató (mint, ahogy ezt az elmúlt néhány évben közvetítették felénk), 

ahol egy pedagógusnak megrendelőkkel (szülő, tanuló) van dolga, hanem a köznevelés – 

teljesen egyértelmű módon - közszolgálat. 

Természetesen továbbra sem képzelhető el az iskola hatékony működése a résztvevők 

megfelelő együttműködése nélkül (fenntartó, vezető, pedagógus, diák, szülő), a csapatmunka 

nélkül, amely a tanárok körében is folyik, ahol a vezetők is csapattársak. 

Az iskola akkor félelemmentes (már pedig annak kell lennie), ha az egyéni bánásmódra 

való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az igazságosság, a 

méltányosság jellemzi. 

Ott szerez örömet a tanár-diák közös munka, és lesz eredménye (minősége), ahol a diák 

szabadnak érezheti magát, ami egyáltalán nem mond ellent annak, hogy rendnek kell 

meghatároznia a munkavégzést. Az ellenőrzés nem maradhat el, az értékelésnek a tanuló 

fejlődését kell biztosítania, ezért sokoldalúnak, a követelményekhez igazodónak kell lennie. 

  

A vezető elkötelezettsége, irányítása szükséges ahhoz, hogy ezek az elvek működni 

tudjanak.  
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2. HELYZETELEMZÉS 
 

 

2.1 Tárgyi, dologi feltételek 
 

2.1.1 Az iskola épületének legfőbb jegyei 
 

A gimnázium több szempontból is kedvező fekvésű. A gépjárműforgalmat tekintve - a nyári, 

iskolaszüneti időszakot kivéve - nyugalmas környék. Az iskola előtt, ill. oldalán a Táncsics 

Mihály utcán elnyúló parkolósor akadályozza a biztonságos kihajtást a belső parkolóból, 

de már az örvendetes, hogy 2011. őszén, miután a műszaki osztálynak jeleztem a 

problémát, a bejárat előtt jobbról-balról egy-egy parkolóhelyet már másnap lefestették, 

melyért nagyon hálásak vagyunk (mivel balesetveszélyes volt).  

 

Az épület mellett lévő park, s a belső kert, udvar kellemes, 

esztétikus környezetet nyújt az iskolának. A 

szomszédságban található uszoda, valamint sportpálya 

bővítik a sportolási lehetőségeinket. 

 

Mind busszal, mind vonattal bejáró fiatalok számára néhány 

perc alatt elérhető az intézményünk. A közelben lévő 

buszmegállóban tudnak azok a diákjaink a buszra fel-, ill. 

arról leszállni, akik a középfokú kollégiumot veszik igénybe. 

 

Intézményünk az 1997-es gázbekötés óta összkomfortosnak tekinthető. 

 

Az iskola - mivel konkrétan középiskolai, gimnáziumi oktatás céljából épült - teljes 

mértékben alkalmas funkciójának ellátására, csak felújításra szorul (lsd. később). 

 

24 tanterem, 1 torna - és 1 kondicionáló terem és 1 tornaszoba áll a tanulócsoportok 

rendelkezésére. A 24 tanteremből 1 egy 10 fő befogadására alkalmas tárgyaló, melyben 

egyéni vagy bontott kiscsoportos foglalkozások zajlanak. A tantermek közül zárjuk: a nyelvi 

labort, a három számítógépes, a kémia, a biológia szaktantermeket és a nagyelőadót.  

Szertárként 4 (biológia, kémia, fizika, testnevelés), az iskolarádió működtetéséhez 

stúdióként 1 helyiség szolgál. Ez utóbbit hely szűke miatt a második emeleti folyosó végének 

beépítésével alakítottuk ki 2005-ben. 

 

Iskolánk rendelkezik internetes (sulinet; 1998 óta) csatlakozással. A számítógépes termeken 

kívül a könyvtárban, az igazgatói, igazgatóhelyettesi és tanári szobákban, valamint a 

gazdasági irodákban is használható a világháló. Ennek az ingyenes internetes 

szolgáltatásnak a sebessége (4 Mbit/sec) már hátráltatja a mindennapi tanítási 

tevékenységet és a hivatalos munkát. Az ennél nagyobb sávszélesség azonban sajnos olyan 

magas összegbe kerül, hogy bizonyára nem fejleszthető a közeljövőben ezzel rendszerünk. 

2006 őszén megvalósítottuk a főépületben az internet vezeték nélküli elérhetőségét is. Egy 

2010-es városi pályázat eredményeképpen az iskolánk épületére szerelt adó-vevő antenna a 

Jókai ligetben is lehetővé teszi az internethasználatot, (mely lehetőséggel tanítási idő után a 

mi diákjaink is élnek). 

Saját könyvtárral is rendelkezünk, ahol az új előadóterem 

2006. tavaszi elkészülte óta már nem kényszerülünk 

tanórák tartására, s a helyiséget valóban a rendeltetésének 

megfelelően használhatjuk. Iskolánk könyvtárából 21 ezer 

db kötet kölcsönözhető, illetve kézikönyvként forgatható, 
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melyből kb. 8 ezer db a tankönyv, ezen kívül közel 500 db az elektronikus dokumentumunk. 

Az állomány nagysága az új beszerzések és a selejtezések miatt változó. Gyarapodás 

elsősorban a tankönyveket érinti (ingyenes tankönyv-használat). A könyvtár hét évig 

(2004/2005-től, a megyei fenntartás kezdő évétől) hetente 22 órában állt nyitva tanulóink 

számára, amíg azt egy kollégánk teljes állású könyvtárosként vezetett egészen az idei tanévig. 

Takarékossági okokból - fenntartói döntés alapján - jelenleg már csak heti 10 órában 

látogatható a bibliotéka. Diákjaink 2/3-a veszi igénybe ezt a szolgáltatásunkat, akik kb. 

65%-ban tankönyvet, 35%-ban egyéb könyvet kölcsönöznek. 2000-től minden évben – 

szerződés alapján kedvezményes áron – 100 ezer forint értékben tudtuk fejleszteni 

könyvállományunkat, melyre a 2012-es évben már egyáltalán nincs lehetőségünk az 

elfogadott költségvetésünket figyelembe véve. 

 

A testnevelés, gyógytestnevelés és tömegsport foglalkozások az említett termeken kívül több 

szabadtéri pályán is folyhatnak (kézilabda-, 

kosárlabda-, teniszpályák). 2003-ban új pályaként 

egy strandröplabda-pályát alakítottunk ki. Az iskola 

területének megkurtítása miatt a távolugróhelyet 

2006-ban át kellett telepítenünk, pontosabban egy újat 

kellett létesítenünk. Ezekhez a munkálatokhoz 

anyagilag is, és tényleges munkával is hozzájárult az 

érintett területrész új tulajdonosa. A Czibor Zoltán 

Városi Sporttelep és az uszoda közelsége tovább 

bővítik a sportolási lehetőségeket, amelyekkel 

rendszeresen élünk is, a testnevelés érettségi vizsgák egyes részeinek helyszínéül is 

szolgálnak ezek a városi sportlétesítmények.  
Mi is készségesek vagyunk bizonyos kérések teljesítésében, pl. már két alkalommal (2009. és 

2010. szeptemberben) a Máltai Szeretetszolgálat rendelkezésére bocsátottuk egy hétvégi 

sportrendezvény („Ez a nap más, mint a többi”/paraolimpia) lebonyolítására tornatermünket 

és udvarunkat. Az idei (2012-es) Komáromi Napok lebonyolítási helyéből is adódott, hogy 

iskolaépületünk a verseny indulóhelyszíneként szolgált: helyet adtunk a Komárom-Komárno 

futóverseny indításának (a versenyzők a tornatermünkben regisztráltathatták magukat, 

öltözőinket is igénybe vehették), ezen kívül iskolánk területén megadtuk a lehetőséget – külső 

felügyelettel - szükség esetén autók parkolására.  

 

Úgy gondolom, lelkiismeretes gazdái voltunk/vagyunk iskolánk épületének (előző – 

megyei - fenntartónk képviseletében a főjegyző úr nyilvános értekezleten ki is emelte, és 

dicsérettel illette ezen a téren (is) tevékenységemet). Amíg önállóan gazdálkodóak voltunk 

(2008-ig, függetlenül a fenntartótól, a fenntartói szemlélettől), sokkal gördülékenyebben és 

hatékonyabban tudtuk működtetni az intézményt minden területen. Folyamatosan tudtuk 

védeni az épület állagát karbantartással, beruházásokkal, felújításokkal. Motiváltak voltunk 

a bevételek gyarapításában, a pályázatok benyújtásában, mivel ezekkel a 

pénzeszközökkel saját magunk gazdálkodhattunk, azokat teljes mértékben felhasználva 

hasznosan tudtuk az iskolára (felújítás, karbantartás, eszközbeszerzés) fordítani.  

Sajnos ezek a munkálatok lelassultak, kisebb mértékűvé váltak az önállóság elvesztésével, 

majd „beragadtak” a 2011-es évtől. 

 

Komárom Város Önkormányzata mint ingatlantulajdonos az iskola épületének felújítási 

munkáit azokban az években is támogatta, mialatt intézményünk a K-EM Önkormányzat 

fenntartása alatt működött (2004 és 2008 között). Megvalósult a földszinti vizesblokk 

felújítása (2004), a tanári és igazgatóhelyettesi szobák ablakainak cseréje, a tornaterem 

falának külső tatarozása (2005), a tornatermi öltözők, vizesblokk felújítása (2006), a 

főbejárati ajtó és az aula ablakainak cseréje (2007), a főépület keleti tanterem-ablakainak, 

bejárati ajtóknak cseréje, a volt gazdasági vezetői iroda ablakbeépítése (2008).   
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2009 nyarán (újra a városnál) megtörtént a lépcsőházi aula járólapozása, az iskola bejárata 

előtti aszfalt felszedése, térkővel lerakása, a gyalogos bejáró aszfaltjának térkővel 

helyettesítése, a parkoló felújítása, térkövezése, a járda készítése a parkolóhoz, térkövezett út 

kialakítása a tornatermi bejáróig, a futópálya kialakítása, egy rövid járda kiépítése a C-szárnyi 

átriumban, és kicserélték az ablakokat a földszinti folyosón. 

2010. májusban folytatódott az ablakok cseréje az első emeleten, majd nyáron a második 

emeleten. Ezen kívül elkészült egy szabadtéri tanterem (pavilon), melyet tavasszal és ősszel 

kiscsoportos foglalkozások tartására használunk. Természetesen tanulóink is kiülhetnek alá a 

tanórák közötti szünetekben, vagy bármikor, ha nincs ott tanóra.  

 

             
 

2011-ben sajnos nem volt felújítás. 

 

A továbbiakban fontos lenne a nyílászárók cseréjének folytatása a „C” szárnyban, a 

lépcsőházakban (energiatakarékosság, balesetmegelőzés céljából). Egy nagyméretű törött 

duplaablakunk is van, melyet már többször meg is mutattam az illetékeseknek, és jeleztem, 

hogy ki kell cserélni, de ahhoz – ugye - keretcsere is szükséges. Sokáig más nem 

halogatható a tornaterem padlózatának, a kosárlabdapálya aszfaltjának 

(balesetveszélyes) felújítása, a liget felőli iskolaudvar (szintén balesetveszélyes) 

átalakítása, az elektromos vezetékek cseréje, a csatornahálózat és a fűtésrendszer 

felújítása. A „félbemaradt” folyosók falát, lábazatát is be kellene fejezni. 

Új beruházásként távlati terveinkben szerepel(ne) egy gimnáziumhoz méltó díszterem és a 

helyi étkeztetés megoldására egy melegítőkonyha, étkező kialakítása (ez utóbbi csak akkor, 

ha csak a mi diákjaink veszik azt igénybe).  

Az akadálymentesítés ugyancsak nem megoldott, holott 2010. volt a határidő ezen 

munkálatok, pl. rámpák készítése,  lift beépítése befejezésére (a mozgássérültek számára már 

korábban készíttettem mellékhelyiséget - amikor még önállóan gazdálkodtunk -, igaz az sem 

teljesen felel meg az EU-s szabványnak, és a főbejáraton való problémamentes bejutást is 

megoldottuk). Sajnos e hiányosságok miatt nem iratkozik be júniusban iskolánkba – holott 

nagyon megnyerőek voltunk a család számára – egy tanulásban motivált ikerpár, mely kislány 

közül az egyik mozgássérült, kerekes székes. 

 

 

2.1.2 Infrastruktúra, eszközrendszer 
 

Tizenöt évvel ezelőtt alakíttattunk ki egy új telefonközpontot, bővített hálózattal, amely az 

internethez való zökkenőmentes csatlakozást is lehetővé tette. Ezt 1999-ben elláttuk egy 

nyomtatóval, amely rögzíti a hívó-, valamint a hívott számot és a beszélgetés időtartamát. 

2001. januártól egy ISDN vonalat is beszereltettünk, így 8 számunk – ezek közül kettő fax- 

szám is - közvetlenül is hívható. 

 

Fénymásológépeink (két gép vásárlása 2004-ben) is folyamatos használat alatt vannak. A 

nagy igénybevétel miatt az egyik gép már nem használható, ezért 2009-ben újat kellett 
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vásárolnunk. Egy kisméretű fénymásoló, nyomtató van az igazgatói irodában. Rendelkezünk 

két Panasonic FAX üzenetrögzítővel (2003, 2006), két videokamerával, egy CANON 

fényképezőgéppel. 2008. decemberében vásároltunk Canon digitális kamerát. 

Kazetták, DVD-k lejátszására 16 db videomagnó, ill. lejátszó áll rendelkezésre, amelyekhez 

természetesen TV-készülék is szükségeltetik. Ebből 19 van a leltárunkban. 1-1 db hifi 

toronnyal, ill. music centerrel is rendelkezünk. 8 db CD lemezjátszó rádiós magnó, 3 db 

MP3 lejátszó, 4 db írásvetítő használható a pedagógiai munka során. 

A nyelvi laborunkat 1997-ben tudtuk kialakíttatni. Egyszerre 20 tanuló vehetett részt 

egyidejűleg a " laborórán ", mindegyikük külön elválasztott fülkében. E terem berendezésére 

főként a szakképzési hozzájárulás, kis részben az iskola alapítványa biztosított fedezetet. 10  

 

év alatt az elektronikus berendezések tönkrementek, és úgy döntöttünk (nyelvszakosként is ez 

a határozott véleményem), hogy ez a technikai rendszer nem szolgálja olyan mértékben a 

nyelvtanítás hatékonyságát, hogy érdemes lenne helyreállítani, fejleszteni. Ezért a 2006/2007-

es tanévtől nyelvi szaktanteremként használjuk a helyiséget. 

A szakképzési hozzájárulásból tudtuk 2004. decemberéig folyamatosan bővíteni a 

számítógépparkunkat ill. abból fizettük a gépek javítási, karbantartási költségeit. A 

számítástechnika termekbe – a gépek védelmében – légkondicionálókat (3 db) szereltettünk 

(2003). 

1 db parabolaantennával (műholdas adatszolgáltatáshoz; 2004) is rendelkezünk egy 

minisztériumi pályázat eredményeképpen, de a tanagyagok hozzá nem készültek el 

központilag (pontosabban egy-kettő), így nincs mire használni (?). Számítógépparkunk 95 db-

ból áll (melyből 2 db a hálózati szerver - 2010-ben bővítettük eggyel; 11 db notebook – az 5 

év alatt 3 db-bal lett több, közülük egyet 2008, kettőt 2009. dec.-ben vásároltunk), 

nyomtatóink száma 15 db, néggyel kevesebb, mint 2007-ben. CD-, ill. DVD-íróval azokat a 

gépeket szereltük fel, amelyeket az ügyviteli munkában használjuk (7 db). 107 db 

monitorunk közül (melyek közül szintén folyamatos a selejtezés) TFT (energiatakarékos, 

szemkímélő) lapmonitorunk összesen 43 db (ahogy van rá összeg, folyamatosan cseréljük le 

ezekre a régi monitorokat, korábban 13-at, 2008-ban 8 db-ot, 2011-ben 22 db-ot vásároltunk), 

CRT monitor: 42 db van. 8 db projektor (2 db „zsúrkocsiban”- „Középiskolai multimédiás 

prezentációs eszközök” (OM pály., 2004) segíti a munkánkat. 1 db interaktív táblával 

rendelkezünk (2010). 1 db Samsung multifunkciós nyomtatót vásároltunk még 2011-ben. 

 

A különböző tantárgyak eszközfejlesztési igényeit elsősorban pályázatokból elnyert 

pénzeszközökből tudtuk kielégíteni. 2008. decemberében a kötelező eszközjegyzék alapján 

egy Roland digitális pianínó vásárlására is volt lehetőségünk.  

A Comenius keretből 2011-ben 1 db nyomtatót (HP), 1 db kamerát (Canon), 1 db 

fényképezőgépet (Canon), 1 db laptopot (Dell) és 1 db harddrive-ot (Samsung) 

vásárolhattunk, mivel ezekre volt szükség a projektmunkához. Ezek a fent felsoroltakon 

kívül szerepelnek eszköztárunkban. 

 

A tornatermünk megfelelően felszerelt, alkalmas mind 

szertorna (talajtorna, szekrényugrás, gerenda, 

felemáskorlát, nyújtó, gyűrű), mind a kosárlabda, mind a 

kézilabda sportágak gyakorlására. A kis tornaszobát 2006-

ban újítottuk fel; az erőfejlesztéshez az új eszközök, gépek 

vásárlását már 2006-ban elkezdtük, magát az 

edzőhelyiséget 2007-ben tudtuk kialakítani. A 

gyógytestneveléshez szükséges eszközöket is pályázatok 

segítségével bővítettük. 
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Németországi adomány: 

Erhard Zammert kolléga, a Kaufungeni Gesamtschule 

igazgatója (Komárom „Pro Urbe” díjasa) 2011. júliusában 

három tanterem iskolabútorzatát (használt, de szinte új, s 

hangsúlyozom: ergonómikus tanulói padok, székek, tanári 

asztal, szekrény, stb.) adományozta nekünk, melynek 

diákjaink is nagyon örültek, hiszen nemcsak esztétikus, de 

kényelmes padokban, székeken ülhetnek – legalább abban a 

három teremben; a szállítás költségét is ő állta.  

 

 

2.1.3 Nyertes pályázatok 
 

Az elmúlt öt év alatt (2007. májusától 2012. márciusáig) pályázatokkal összesen 

17.649.627.- forintot nyertünk, amely pénzösszegből az eszközfejlesztéstől kezdve az   

iskolai programok, diákcserék, EU-s projektek szervezésén, lebonyolításán át a kismértékű 

felújításokig, karbantartásokig tudtunk fedezetet biztosítani. 

A következő pályázatokon nyertünk támogatást a különböző években: 

 Comenius nemzetközi iskolai projekt (Tempus Közalapítvány) – (2007, 2008, 2009,  

          2010, 2011) 

 Comenius nemzetközi iskolai projekt (Tempus Közalapítvány)/előlátogatás - (2012) 

 

 Komárom Város Önkormányzata - (2007, 2008, 2009, 2010, 2011): 

 egészségügyi prevenciós tevékenység 

 komáromiak európai identitástud. kialak. elősegít. (hollandiai út) 

 schleusingeni projektben résztvevők kiutazása 

 sosnowieci filmnapokon való részvétel 

 schleusingeni projektben résztvevők kiutazása 

 intézményi rendezvények lebonyolításához (támogatás) 

 hat. túli magyar történelmi emlékhelyeket felk. kiránd. 

 Polgármesteri keret –  

 sosnowieci diáktalálkozó, sosnowieci diákcsoport őszi fogadása (2008) 

 Hollandiába csop. kirándulása, schleusingeni projektben résztvevők kiutazása 

(2009)  

 Comenius-partnerek fogadása, hesseni tanulmányút támogatása (2010) 

 németországi munkamegbeszélésre (médiaprojekt) kiutazás támogatása (2011) 

 70 éves jubileumi programsorozat, könyvkiadás támogatása (2012) 

 A megyei közgyűlés elnökének támogatása - 

 Jókai nap lebonyolításához (2008) 

 KEMKA-pályázat –  

 eszközbeszerzések, könyvtárfejlesztés, okt. int. határon átnyúló tanulmányi 

kapcsolatai, tanulm., művészeti versenyek megrendezése  (2008, 2009) 

 OTP Fáy Alapítvány – könyvtárfejlesztés (2009) 

 TINTA Könyvkiadó – könyvtárfejlesztés (2011) 

 

A pályázatok közül a legjelentősebb a Socrates/Comenius európai iskolai együttműködési 

projektünk támogatottsága: 2007-ben a 2006/2007-es projekt fennmaradó 20%-át, 275.427.-

Ft-ot, a 2007/2008-as tevékenységhez 1.519.440.- Ft-ot, a 2008/2009-2009/2010-esre (két 

évre) 3.032.500.-Ft-ot, a 2009/2010-2010/2011-esre (szintén két évre) 5.112.000.- Ft-ot, 

2012-es előlátogatásra 273.000.-Ft-ot kaptunk a Tempus Közalapítványtól (Socrates Nemzeti 

Iroda). Ez összesen 10.212.367.- Ft az elmúlt öt év alatt. 
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Komárom Város Önkormányzatának bizottságai (Okt. és Ifj.véd., Eü. és Szoc., Közműv. és 

Sport) által kiírt pályázatokon 2007. szeptember és 2011. december között 7.324.160.-Ft, 

valamint a polgármesteri keretből összesen 1.100.000.- Ft támogatásban részesültünk. 

A Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz (K-EMKA) is 

benyújtottunk több pályázatot, melyekkel az öt év alatt évben összesen 722.000.- Ft-ot 

nyertünk. 

 

2012. tavaszán a TIOP 1.2.3. könyvtárfejlesztési pályázatra nyújtottuk be igényünket 
fenntartói pályázatírói segédlettel és támogatással, melyben a max. 8 millió forintot céloztuk 

meg. Sajnos ez a pályázat meghiúsult. Viszont újra pályáztunk két Comenius projektben 

való részvételre is. 

 
 
 

2.1.4 A Jókai Mór Gimnázium „Kincs-Tár a Tehetségért” 
Alapítványa 
 

 

A gimnázium „Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány”-át az alapítók 1995. október 31. napján 

hozták létre, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 546. sorszám alatt vette 

nyilvántartásba. 

 

A közhasznú alapítvány célja: 

 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

 a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 sporttevékenység 

Ezen célok megvalósítása érdekében részcéljai:  

o a korszerűbb oktatás lehetőségeinek biztosítása a tehetséges tanulók 

számára 

o a gimnáziumi alapképzés hatékonyságának növelése 

o nyelvismeret bővítése céljából nyári táborok szervezése, (szolgált.), 

szakkönyvek stb. vásárlása 

o a gimnázium fakultációs lehetőségeinek bővítése 

o tanulmányi versenyen kiváló eredményt elért tanulók díjazása 

o szerény körülmények között élő tehetséges tanulók ösztöndíjjal való 

segítése 

o az egészséges életmód – sport finanszírozása 

o rászoruló, tehetséges tanulók segélyezése (pl. tanulmányi kirándulásokhoz 

való hozzájárulás) 

o külföldi tanulmányi kirándulás esetén a kísérő tanárok utazási költségeinek 

átvállalása 

 

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: segédkezik taneszközök beszerzésében, 

pénztámogatást nyújt, költségeket vállal át, pályázatokat ír ki, nyári táborokat szervez. 

 

A kuratórium elnöke a mindenkori intézményvezető, tagjai az iskola két pedagógusa és két 

szülői képviselő. Ellenőrző bizottsága két fős (egy pedagógus, egy szülő). 
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2.2 Személyi feltételek 
 
2.2.1 Gazdasági, technikai apparátus 
 

 

Az intézményben az adminisztratív dolgozók száma az elmúlt öt évben a feladatellátás 

változása miatt többször változott.  

 

2005. április 30-ig önállóan gazdálkodó intézményként, majd 2005. május 1. és 2007. 

március 31. között részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes jogkörrel 

rendelkező költségvetési szervként működtünk. Ez utóbbi két évben a K-EM Önkormányzat 

Komáromi Gazdasági Szolgáltató Szervezete látott el számunkra meghatározott pénzügyi-

gazdasági feladatokat, így pl. elkészítette a költségvetési beszámolókat, mialatt gazdasági 

irodánkban két kolléga végezte munkáját: a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár. 

 

2007. április 1-jétől újra „visszakaptuk” önálló gazdálkodási jogkörünket, így aznaptól 

gazdasági vezetővel is bővült alkalmazottaink köre.  

 

2008. január 1-jétől intézményünk ellátta a K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola, 

Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (Komárom) 

gazdasági feladatait is. Ettől az időponttól - a feladatbővülés miatt – álláshelyeink száma a 

gazdasági ügyintézői munkakör ellátása miatt eggyel bővült.  

 

2008. július 10-től gazdasági vezetőnk közalkalmazotti jogviszonya kölcsönös megegyezéssel 

megszűnt. 2008. július 14-től augusztus 31-ig terjedő időszakban megbíztam a Középfokú 

Kollégium gazdasági vezetőjét intézményünk gazdasági vezetői feladatainak ellátásával. 

 

2008. szeptember 1-jétől fenntartóváltás következtében gazdálkodási jogkörünk ismét 

változott: mint részben önállóan gazdálkodó, előirányzatok feletti rendelkezés 

szempontjából részjogkörrel rendelkező intézmény számára pénzügyi-gazdasági feladatainkat 

az Önkormányzati Intézmények Gazdasági Hivatala látta el. A Móra Ferenc Általános Iskola 

levált természetesen intézményünkről. Így feleslegessé vált a gazdasági vezetői és az egyik 

gazdasági ügyintézői állás is. Újból csak az egy gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár látják 

el az adminisztratív feladatokat (meg az igazgató és az egyik igazgatóhelyettes). 

 

A műhelyünkben két karbantartó dolgozik, akik gázfűtői vizsgával is rendelkeznek (önálló 

fűtőrendszerrel, 5 kazánnal fűtünk). Ők ápolják a 

gimnáziumunkat körülvevő hatalmas parkot és a sportpályákat 

is (a teniszpályát kivéve). Jelenleg öt teljes állású takarító 

végzi el a takarítói munka mellett a postai és egyéb kézbesítői 

és a portási feladatokat is. E hét dolgozónk hajnali 4 órától 

este 10-ig vannak beosztva a különböző tevékenységek 

ellátására, sőt alkalmanként még szombatonként is szükséges 

a bérlők és az osztálytalálkozók miatt berendelésük. 

 
2.2.2 A nevelőtestületi bázis 
 

Engedélyezett pedagógus álláshelyeink száma a 2005/2006-os tanévben 37 volt (a 

magasabb létszám oka a gimnáziumi képzés mellett a szakképzés folytatása). A fenntartó (K-

EM Önkormányzat) 2006. szeptembertől 33,5-re, 2007. május 1-jétől 30,5-re, 2008. 
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augusztus 1-jétől 28-ra csökkentette álláshelyeink számát (megszüntette 2006-ban a 

szakképzést, 2007-től 3 évig hatosztályos csoport indítását sem engedélyezték).  

 

Felmondanom nem kellett senkinek, mivel a 2007/2008-as tanév első félévében 4 kolléga 

közalkalmazotti jogviszonya kölcsönös megegyezéssel szűnt meg családi és egyéb okok 

miatt, 2007. dec. 31-én 3, 2008. dec. 31-én további 2 kollégának szűnt meg nyugdíjba vonulás 

miatt a közalkalmazotti jogviszonya. 2008. szeptemberében egy kolléga áthelyezésére is sor 

került az Alapy középiskolába. 

2009. dec. 31-én ismét nyugdíjba vonult egy, majd két év elteltével 2011. decemberében két 

kolléganő. 

2011. október végén közös megegyezéssel szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya egy 

kolléganőnek külföldre költözés miatt. 

 

Tehát jelenleg 28 álláshelyen 25 teljes állású és 1 félállású határozatlan időre kinevezett 

pedagógusunk dolgozik aktívan, 1 GYED-en lévő helyén 127,2%-ban 2 fiatal kolléganő tanít 

(más-más szakosok). Alapvetően sok volt a túlóra, ez még emelkedett azzal, hogy a 2011. 

októberben eltávozott kolléganő óráit is szétosztottuk a tantestületen belül. 

 

 
 

A könyvtáros kolléga 10 órában a könyvtár nyitvatartása mellett végzi azt a feladatát, 10 

órában pedig tanít (2 óra kedvezménye van KT-tagként). 

 

Óraadóként (legfeljebb átlagosan heti 8,8 órában) az idei tanévben öten tanítanak 

iskolánkban, összesen 117,52 %-ban, azaz több, mint egy állást tesz ki megbízatásuk 

együttesen. Számuk kettővel nőtt az idei tanévben, az előző évek óraadói létszámához 

képest. Így a teljes állású pedagógusok aránya 82%-ról 75,75%-ra csökkent. 
 

A férfi tanárok aránya ingadozott az elmúlt öt év alatt. 2007-ben a tantestület 38,8%-át tették 

ki, majd két évvel később 40,6%-át, idén arányuk visszaesett 35,3%-ra. 

 

Az iskola pedagógusainak átlagéletkora 2007-ben 41 év volt, jelenleg 42. 
 

Az iskola intézményvezetője, irányítója az igazgató (jelenleg – 16 éve - Szabóné dr. 

Mühlenkampf Erika).  

A 2004/2005-ös tanév végéig két igazgatóhelyettesi státuszunk volt, természetesen két 

igazgatóhelyettessel (Petzke János, Wetzlné Czivisz Edit). A 129/2005.(V.26.) sz. 

határozatában a közgyűlés elrendelte, hogy a második igazgatóhelyettesi álláshelyet csak az 

500 főt meghaladó tanulólétszámú középfokú intézményekben biztosítja. Erre a Kt. 1. sz. 

melléklet Első rész adta meg a lehetőséget, mivel annak 2005-ös módosítása a négyszáz 

tanulólétszám elérése esetén csak ajánlja a második igazgatóhelyettest, vagyis a módosítás 

megszüntette ez esetben a kötelező alkalmazást. Így a 2005/2006-os tanévtől csak egy 

igazgatóhelyettesi státuszunk van. Ellenben mindkét helyettes kolléga vállalta továbbra is, 

és jelenleg is végzi változatlanul a feladatellátást fél-fél státuszon. Így egy helyettesi 
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órakedvezményen fele-fele arányban osztoznak. Az egyikük helyettesi pótlékát a kiemelt 

munkavégzésért járó kereset-kiegészítésből kapja. 

 

Végzettség alapján a főállású kollégák közül már csak ketten rendelkeznek (jelenleg) csak 

főiskolai diplomával (mivel ketten már nyugdíjba mentek), de mivel egyikük nyelv-, a 

másikuk rajzszakos, alkalmazásuk jogszerű.  

 

A szakok száma alapján egyszakos a tanárok 17,24%-a (5 fő) (folyamatosan csökken az évek 

során, 3 fővel kevesebb, mint öt éve, ami nagyon jó), kétszakos 65,51%-uk (19 fő) (a létszám 

eggyel nőtt, de az arány csökkent 4,5%-kal), háromszakos pedig 17,24%-kuk (5 fő, mely 

létszám kettővel emelkedett). 

 

A tantárgyak és az azokat ténylegesen vagy potenciálisan tanító tanárok száma (óraadók is; 

2011. márciusi állapot összehasonlítva 2007. márciusi állapottal): 

 

magyar nyelv és irodalom  - 5 szakos kolléga (+1 GYED-en) (-2 fő) 

matematika - 4 szakos kolléga (-3 fő) 

történelem  - 3 szakos kolléga (+1 GYED-en) (-2 fő) 

német nyelv  - 5 szakos kolléga (-2 fő) 

angol nyelv  - 6 szakos kolléga (-1 fő) 

orosz nyelv - 2 szakos kolléga (-1 fő) 

olasz nyelv - 1 szakos kolléga (változatlan) 

francia nyelv - 1 szakos kolléga (változatlan) 

szlovák nyelv - 3 szakos kolléga (+ 2 fő) 

biológia - 3 szakos kolléga (-1 fő) 

pszichológia - 1 szakos kolléga (változatlan) 

kémia - 3 szakos kolléga (változatlan) 

földrajz - 3 szakos kolléga (változatlan) 

fizika - 3 szakos kolléga (-2 fő) 

informatika - 4 szakos kolléga (változatlan) 

emberismeret, etika - 1 szakos kolléga (változatlan) 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

- 1 szakos kolléga (változatlan) 

dráma - 1 szakos kolléga (változatlan) 

tánc - 1 szakos kolléga (változatlan) 

ének - 1 szakos kolléga (-1 fő) 

rajz - 2 szakos kolléga (változatlan) 

testnevelés - 4 szakos kolléga (-1 fő) 

    technika (ált. isk.)    - 1 szakos kolléga (változatlan) 

    biológia (ál. isk.)                  - 1 szakos kolléga (+ 1 fő) 

  

Egy pedagógus közoktatási szakértő 1998-tól (Szabóné dr. Mühlenkampf Erika - 

szakterületei: tanügyigazgatás: középiskola; pedagógiai értékelés: szakrendszerű oktatás: 

középfokú nevelés-oktatás szakasza: tantárgy megjelölésével: német nyelv) 

 

Jelenleg is hét kolléga jogosult az érettségi időszakban az Oktatási Hivatal megbízásával 

középszintű érettségi elnöki feladatot ellátni (Beró László, Blaskó József, Boda Zsuzsanna, 

Pfneiszliné Turcsek Tünde, Szabóné dr. Mühlenkampf Erika, Wetzlné Czivisz Edit, Zsebőné 

Nagy Szilvia), csak a személyek egy része változott (dr. Mészáros Gyuláné, Oláh Kálmán, 

Tóth Bertalanné, Varga Ottóné is köztük volt még az előző öt évben). Az emelt szintű 

érettségi tantárgyi bizottságaiban elnökként vagy kérdező tanárként az elmúlt öt év alatt 

(ténylegesen 2005. júniusa óta) tíz kolléga működött közre (Beró László, Blaskó József, Boda 

Zsuzsanna, dr. Mészáros Gyuláné, Pfneiszliné Turcsek Tünde, Szabóné dr. Mühlenkampf 
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Erika, Oláh Kálmán/már nincs nálunk alkalmazásban, Tóth Bertalanné/már nyugdíjas, Varga 

Ottóné/már nyugdíjas, Wetzlné Czivisz Edit). Szabóné dr. Mühlenkampf Erika a kétszintű 

érettségi vizsga bevezetésétől (13 éve) az emelt szintű német nyelvvizsga megyei 

multiplikátora/javításvezetője is. 

 

Egy pedagógus (Szabóné dr. Mühlenkampf Erika) rendelkezik doktori címmel 

(természettudományi egyetemi doktor – biológia). Egy földrajz (Szűcs Imre) szakos kolléga 

szünetelteti doktori képzését.  

 

Hárman végezték el a közoktatási vezető szakot (Szabóné dr. Mühlenkampf Erika- 2000., 

Wetzlné Czivisz Edit, Petzke János – 2006.), amely pedagógus szakvizsgának is minősül. 

 

A pedagógusok szakmai munkaközösségekben működnek együtt. A korábban 9 

munkaközösséget (magyar, történelem, matematika-fizika, idegen nyelvi, biológia-kémia-

földrajz, informatika, művészeti, testnevelés, osztályfőnöki) - fenntartói döntés alapján - az 

idei tanévben 5-re kellett csökkentenünk (magyar-történelem-művészeti, matematika-

fizika-informatika, idegen nyelvi, biológia-kémia-földrajz-testnevelés, osztályfőnöki), 

képviselőik, vezetőik a munkaközösség-vezetők. 

 

2007 előtt két könyvtárostanár fél-fél állásban dolgozott könyvtárunkban (másik félállásban 

szaktanárok voltak: ének ill. kémia), akik heti 22 órában fogadták tanulóinkat. Miklós 

Józsefné kolléganő 2007. május 1-jétől felmentési idejét töltötte, így 2007. szeptembertől 

Farkas Irén kolléganő lett teljes állásban a könyvtáros, és azóta is az, pontosabban – mint 

feljebb említettem – az idei tanévtől csak 45%-ban láthatja el a könyvtári feladatokat. 

 

A diákönkormányzat munkáját egy pedagógus segíti. Itt is történt személyi váltás Erdei 

Attiláné kolléganő nyugdíjba vonulása miatt 2011. szeptembertől Deák Béla kolléga a DÖK-

patronáló. 

 

A könnyített vagy gyógytestnevelésre utalt tanulókkal 2007. szeptemberig szakképzett 

gyógytestnevelőnk (Hajduné Farkas Erika) foglalkozott. Közalkalmazotti jogviszonya közös 

megegyezéssel megszűnt, így egy évig egy gyógytornász (Türinger Emőke) végezte ezt a 

feladatot, a következő tanévben megosztva gyógytestnevelés egyetemi kiegészítőt végző 

testnevelő szakos kollégánkkal (Pőcze László), aki a 2009/2010-es tanévtől (melynek végén 

diplomázott) egyedül vezeti e gyógyfoglalkozásokat. 
 

Rendszergazdánk nincs, jóllehet 95 db gépünk állandó használatban van tanítási/tanulási ill. 

munkavégzési feladatok elvégzéséhez. Az egyik informatikaszakos kolléga (Szűcs Imre) 

vállalta főállású pedagógusmunkája mellett a számítógépes rendszerünk 

működőképességének biztosítását havi jelképes díjazás ellenében.  

 

Ifjúságvédelmi felelősünk a 2004/2005-ös tanévben még anyagi juttatásért (fél állásban) 

végezhette ezen munkáját. 2005-ben módosult a Kt. 1. sz. melléklet Első része, miszerint az 

ifjúságvédelmi felelős alkalmazása a továbbiakban nem kötelező, csak ajánlott, így 2005. 

szeptemberétől már egyáltalán nem volt finanszírozási lehetőség erre a tevékenységre.  

A Komárom Város Önkormányzatához való visszakerüléssel 2009. január közepétől (második 

félév) újra kaphatott egy kolléga (dr. Mészáros Gyuláné) anyagi elismeréssel (heti 4 óra 

kedvezmény) megbízást az ifjúságvédelmi feladatok ellátására. 

Az idei tanévtől szigorúan csak a közoktatási törvényben meghatározott 

órakedvezményt adja a fenntartó, amely a HHH-s tanulók létszámától függ (3 főként 1 heti 

órakedvezmény). Így új ifjúságvédelmi felelősünknek (Boda Zsuzsanna) sajnos csak 1 

órakedvezmény adható, bár a tennivaló a sok háttérproblémás tanuló miatt ennél jóval több 

időt vesz igénybe. Igazgatóként én magam is – egyéb munkakörömből adódó munkám 
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elvégzése mellett - rengeteg időt fordítok a lelki zavarokkal küszködő diákjaink 

segítésére. De annak nagyon örülök, hogy bizalommal fordulnak hozzám, s megosztják 

velem legnagyobb, s akár titkolt gondjaikat is. Az idei tanévben négy hónapig valamelyest 

csökkentette ezt a terhet a kéthetenként 2 órát iskolánkban rendelő iskolapszichológus 

(aki egyébként még egyetemi hallgatóként nálunk hospitált), de finanszírozási problémák 

miatt ez a folyamat is megszakadt. (A Köznevelési törvény szerint 2013. januártól 500 fő 

diákig kötelező lesz fél állásban egy iskolapszichológus alkalmazása.) 
 

Rendszergazdánk sincs, jóllehet gimnáziumunkban a négyszázat is meghaladja a 

tanulólétszám (432). 83 db gépünk állandó használatban van tanítási/tanulási ill. 

munkavégzési feladatok elvégzéséhez. Az egyik informatikaszakos kolléga vállalta főállású 

pedagógusmunkája mellett a számítógépes rendszerünk működőképességének biztosítását 

havi jelképes megbízási díj ellenében.  

 

A kollégák élnek a szakmai továbbképzés lehetőségével, bár a fokozatos normatíva-

csökkenés (2010-ben egyáltalán nem is volt), másrészt pedagógus álláshelyeink csökkenése 

következtében az iskola anyagi kerete e téren is jóval kisebb, így a kollégáknak is nagyobb 

önrészt kell vállalni a részvételi díjakból, vagy akár teljesen felvállalva a költségeket kell a 

továbbképzési kötelezettségüket teljesíteni.  Hatályos jogszabály értelmében közalkalmazotti 

jogviszonya megszüntethető annak a pedagógusnak, aki nem teljesíti a hétévenkénti legalább 

120 órás továbbképzést. 

 

 

2.3 Diákösszetétel, osztályok, tanulmányi és versenyered-
mények, érettségi vizsgák és a továbbtanulás 
 

 

2.3.1 Az iskola tanulói létszámának változása az elmúlt öt évben: 
 

tanév 7. oszt. 8. oszt. 9-12. 

oszt. 

összesen osztályok 

száma 

2007/2008 0 27 368 395 13 

2008/2009 0 0 332 332 11 

2009/2010 0 0 335 335 11 

2010/2011 28 0 296 324 12 

2011/2012 28 30 284 342 13 

 
 
 
2.3.2 A komáromi tanulók és a lányok megoszlásának változása az elmúlt öt 
évben iskolánkban: 
 

tanév komáromi tanulók 

aránya 

lányok aránya 

2007/2008 57,46% 36,0% 

2008/2009 57,53% 34,34% 

2009/2010 51,0% 34,6% 

2010/2011 61,1% 38,27% 

2011/2012 62,6% 38,0% 
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2.3.3 Külföldi állampolgár tanulók  
 

 2007/2008 – szlovák állampolgárságú tanulók száma: 17 fő (közülük 1 fő fizetett 

tandíjat az 1. félévben, 5 tanuló után igényelhettünk normatívát, az első félévben 11-

en, a 2. félévben 12-en kaptak díjfizetési mentességet; angol állampolgárságú tanulók 

száma (tandíjmentes): 1 fő (a magyart idegen nyelvként tanulta) 

 2008/2009 – szlovák állampolgárságú tanulók száma: 18 fő (közülük 13 tanulónak 

kellett tandíjat fizetnie tan. eredmény és szoc. helyzet alapján különböző mértékben, 5 

tanulónak nem kellett fizetnie, mivel letelepedési engedéllyel rendelkeztek, vagy a 

szülők is Magyarországon dolgoztak); angol állampolgárságú tanulók száma 

(tandíjmentes): 1 fő (a magyart idegen nyelvként tanulta); 1 tanuló a Rotary Club 

szervezésében tanult nálunk (tandíjmentes) 

 2009/2010 – szlovák állampolgárságú tanulók száma: 11 fő (közülük 9 tanulónak 

kellett tandíjat fizetnie tan. eredmény és szoc. helyzet alapján különböző mértékben, 2 

tanulónak nem kellett fizetnie, mivel egyikük letelepedési engedéllyel rendelkezett, a 

másik tanuló szülei is Magyarországon dolgoztak); lengyel állampolgárságú tanulók 

száma (tandíjmentes): 1 fő (bevándorlási engedéllyel rendelkezett) 

 2010/2011 – szlovák állampolgárságú tanulók száma: 5 fő (közülük 3 tanulónak kellett 

tandíjat fizetnie tan. eredmény és szoc. helyzet alapján különböző mértékben, 2 

tanulónak nem kellett fizetnie, mivel egyikük letelepedési engedéllyel rendelkezett, a 

másik tanuló szülei is Magyarországon dolgoztak); 1 vendégtanulónk volt Japánból 

(tandíjmentes) 

 2011/2012 - szlovák állampolgárságú tanulók száma: 4 fő (közülük 2 tanulónak kell 

tandíjat fizetnie tan. eredmény és szoc. helyzet alapján különböző mértékben, 2 

tanulónak nem kell fizetnie, mivel egyikük letelepedési engedéllyel rendelkezik, a 

másik tanuló szülei is Magyarországon dolgoznak); 1 tanuló magyar-mongol 

állampolgár (tandíjmentes) 

 
2.3.4 A csoportok/osztályok irányultsága 
 

Az elmúlt 5 évben a hatosztályos csoport mellett évfolyamonként kissé változott a 

csoportok/osztályok irányultsága: a korábban közkedvelt emelt szintű informatika nem 

indult ezen évek alatt, az emelt német is jelenleg csak a 12. évfolyamon van jelen (ez utóbbi 

oka: az általános iskolák zömében már csak az angol nyelvet tanítják). Legnagyobb 

létszámmal az emelt angol, a hatosztályos, a belügyi rendészeti és az általános csoportok 

működnek.  
 

tanév a tanulócsoportok/osztályok „súlypontja” 

2007/2008 hatosztályos, emelt angol/német, általános, belügyi rendészet 

2008/2009 hatosztályos, emelt angol/német, általános 

2009/2010 hatosztályos, emelt angol/német, általános, film és média, belügyi 

rendészet 

2010/2011 hatosztályos, emelt angol/német, általános, természettudományi/ termé- 

szet-, környezetvédelmi, film és média, belügyi rendészet 

2011/2012 hatosztályos, emelt angol/német, általános, természettudományi/ termé- 

szet-, környezetvédelmi, film és média, belügyi rendészet 

 

Az elmúlt években indított csoportjaink (hatosztályos, négyévfolyamos általános, emelt 

szintű német, ill. angol, emelt szintű informatika, belügyi rendészeti) eredményességének 

felülvizsgálatához, illetve esetlegesen más csoportok indításához kollégáink véleményét, 

javaslatát is figyelembe vettük. Természetesen a társadalom, a szülők és a tanulók igényeit 

is szem előtt kell tartanunk.  
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A hatosztályos és az idegen nyelvi csoportok mind tanulmányi munkában, mind közösségi 

tevékenységben kiemelkedően jók. 
 

 A hatévfolyamos csoportba való két évvel korábbi (6. osztály végén) „válogatás” 

lehetőségét ad arra, hogy a legjobb teljesítményű, képességű, leginkább 

tanulásorientált tanulók kerüljenek ide. Ebben a tanulócsoportban egészséges 

versenyszellem alakul ki a tanulmányi eredményeket illetően. Mivel két évvel előbb 

iskolánk tanulói lesznek, jobban meg tudjuk alapozni azokat az ismereteket, 

amelyekkel rendelkezniük kell a 12. évfolyam végén. A csoport speciális célja a 

magas szintű többirányú hasznos tudás elsajátítása, sikeres felsőoktatási tanulmányok 

folytatására való felkészítés.  

 Az emelt szintű (a kerettantervi óraszámhoz képest +2 óra, ill. kiegészítő anyag) 

idegen nyelvi (német, angol) csoportok közül a német iránt az elmúlt hét évben 

csökkent az érdeklődés, ami azzal magyarázható, hogy az általános iskolák 

többségében egyre inkább az angol nyelvet tanítják, így mint első nyelvet az angolt 

tanulják tovább középszinten a diákok. Most érettségizik az utolsó emelt németes 

csoportunk. Azon leszek, hogy újra erősítsük a német nyelv választási szándékát, bár 

ha ez az általános iskolában már akadályba ütközik, nehéz a megvalósítás. 

Igyekeznünk kell, hogy a nyelvi osztályokban a tanulók legalább 75%-a szerezze meg 

a négy év alatt legalább a B2 komplex (középfokú „C”) típusú nyelvvizsgát (ami a 

továbbtanulásnál többletpontot jelent) vagy emelt szinten érettségizzenek az adott 

nyelvből. 

 A nyelvi előkészítőt (angol ill. német nyelvből) továbbra is meghirdetjük. Eddig azért 

nem jött össze a megfelelő számú (35 fő) jelentkező ebbe a csoportba, mivel a 

hagyományos négyévfolyamos emelt nyelvi csoport úm. „elvitte” a nyelv iránt 

érdeklődőket. 

 Az általános csoport iránt évekig nagy volt az érdeklődés. Ennek az lehetett a 

magyarázata, hogy a tanulók kevésbé hajlandóak a kötelezőnél több tananyagot 

tanulni, másrészt 14 évesen még nem tudnak választani, nem tudnak dönteni a 

tantárgyi irányultságokat tekintve. Megdöbbenésünkre 2012. szeptembertől ők lesznek 

a legkevesebben. 

 Természettudomány/környezet- és természetvédelmi csoportot – amely irányultság 

szintén a társadalmi igényeknek megfelel, és a természettudományos 

alapkompetenciák fejlesztését is elősegíti - a biológia, fizika, kémia tantárgy és a 

környezet-/természetvédelem ismeretanyagát 

sajátíttatja el mélyebben. Mivel a tanulók 

terhelhetősége heti óraszámokban is korlátozott, 

alaposan átgondolva, egyeztetve alakítottuk ki a 

csoport tantervét. Tevékenységei között szerepel 

még: a környezet-/természetvédelmi tantárgyközi 

projektekben, versenyeken való részvétel, 

laborfoglalkozások, terepgyakorlatok, nyári „zöld” 

táborozás.  Négy évvel ezelőtt hirdettük meg először, most 10.-es az első ilyen 

csoportunk.  

 Film és média csoport, mely „hivatalosan” a mozgókép- és médiakultúra ismeretek 

tantárgy bővített változatát tanulja 9.-től 12.-ig heti 2 órában. Az elméletet és a 

gyakorlat aránya kb. 60-40%-os. A diákok nemcsak a médiából jövő információk 

kritikus szűrését, elemzését sajátítják el, de maguk is készítenek filmet, írnak cikkeket, 

projektekben vesznek részt, látogatást tesznek az MTV-nél, stb.. Jelenleg egy 11.-es 

médiacsoportunk működik. 

 A belügyi rendészeti csoport iránt - egy átmeneti érdeklődéscsökkenés után - újra 

nagyobb az igény, s pozitívum, hogy egyre több a jó tanulmányi eredményű tanuló, 



 22 

aki ezt a szakmai orientáló képzést választja. (1995-ben ún. rendvédelmi csoportként 

indult, majd tartalmában is átalakulva belügyi rendészeti képzéssé alakult). 

 Az emelt szintű informatika csoport vesztett népszerűségéből az utóbbi években. A 

tanulók e tantárgyból is tehetnek - ötödik választott tárgyként - érettségi vizsgát (amit 

1998 óta bonyolítunk). A magas óraszám lehetővé teszi a nemzetközileg elismert 

európai uniós számítógép-használói igazolványt adó ECDL vizsgára való eredményes 

felkészülést. Az elmúlt öt évben elegendő érdeklődés hiányában nem volt ilyen 

csoportunk.  

 A 2008/2009-es tanévtől folyamatosan meghirdetjük a matematika/programozás 

súlypontú csoportot, mely nevéből később kivettük a programozást, maradt az emelt 

matematika – gondolva: hátha a „programozás” ijeszti el a jelentkezőket. Sok egyetemi, 

főiskolai szakra való felvételi megköveteli a matematikai ismereteket. A matematika 

fakultáció (11-12. évf.) közel 20 évvel ezelőtt indult iskolánkban a többi fakultációtól 

eltérő keretek között: nem 3+2 (alapóra+fakt.), hanem heti 5 órában külön csoportként. 

2003/2004-től már nem fakultációs órákként működnek a 11. és 12. évfolyamon, hanem 

emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokként. A kollégák tapasztalata alapján sok 

tanulónál hiányos az alapműveletek rögzítése, ami megnehezíti 11. évfolyamon az emelt 

szintű csoportban a hatékony munkát. Ezért szükséges lenne, hogy már a 9.-es indulásnál 

az adott érdeklődésű tanulók külön csoportot alkotva jobban el tudják mélyíteni a 

továbbtanulás szempontjából nélkülözhetetlen kompetenciákat. A csoport az informatika 

tantárgyat 11. és 12. évfolyamban is tanulná emelt szinten heti 3 órában, amely a 

programozási ismereteket, Web-lapkészítést is magába foglalja. Heti 2 órával 

emeltük meg a matematika tantárgy kerettantervben meghatározott óraszámát 

(emelt szintű oktatás), ami 10.-ben sajnos az idegen nyelvi emelés (+1 óra) rovására 

történhet.  

 

2.3.3.1  Egyéb – nem osztálykereten belül működő - csoport 
 

 Utazás és Turizmus: Komárom helyzete megköveteli, hogy tanulóinknak olyan 

ismereteket is adjunk, amelyek birtokában városunk idegenforgalmában aktívan részt 

vehetnek. A felsőfokon továbbtanulók az idegenforgalmi üzletágról szerzett 

információkat ugyancsak kamatoztathatják, ha ilyen típusú főiskolát, egyetemet 

választanak, de a magánéletben is (turizmus). 1998 óta tanulhatják e közismereti tárgyat 

a tanulók - a 11. és 12. évfolyamon heti 4-4 órában, amelyből 2 délelőtti, 2 pedig 

blokkosítva délutáni ill. gyakorlati jellegű foglalkozás. Ötödik érettségi tárgyként is 

választhatják diákjaink. Mivel a tanulók részéről nagy az érdeklődés, és társadalmi igényt 

is kielégítünk az idegenforgalmi ismeretek interaktív átadásával, a továbbiakban is 

indítanunk kell ezeket a csoportokat.  

 A gyógytestnevelés (7-12. osztály) pedagógiai szakszolgálat célja, hogy elősegítse az 

erre a foglalkozásra utalt tanulók egészségszintjének emelését, alkalmassá téve őket az 

iskolai munkában és az életben adódó feladatok teljesítésére. A közoktatási törvény 

alapján (52.§ (7) bekezdés) a gyógytestnevelés megszervezéséhez tizenhat fős 

csoportonként - az iskola órakeretén felül heti három óra áll rendelkezésre. A tanulók 

az iskolaorvos előzetes szűrővizsgálatának eredményeképpen kerülnek ebbe a csoportba. 

Legalább heti egy alkalommal uszodai foglalkozást szükséges beiktatnunk.  

 Mozgókép- és médiakultúra (11. és 12. évfolyamon): 2002. szeptemberétől első ízben 

„Kommunikáció, média” fakultációként indítottuk (24 fővel). Már érettségi vizsgát is 

tehetnek belőle a tanulók ötödik vizsgatárgyként választva. (Ez a jövőben változhat.) 

Azért is vállalkozott ezen ismeretek tanítására egyik magyarszakos kollégánk, aki 

szakirányú másoddiplomás képzést is elvégezte ehhez, mert az elmúlt években egyre 

többen tanulnak tovább ez irányban diákjaink, valamint érdekli őket a média.  
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2.3.5 Tanulmányi eredmények 
 

A tanulmányi eredményeket tekintve a legjobb teljesítményt a hatosztályos gimnáziumi 

osztályok (4,65-4,00 között), azt követően a nyelvi csoportok (4,3-3,7 között) érik el. 

 

Az iskola diákjainak tanulmányi átlaga az elmúlt öt tanév végén: 

 

2007 4,06 

2008 4,06 

2009 4,04 

2010 3,99 

2011 4,00 

 

Az országos szövegértés és matematikai eszköztudás mérése (a két legutóbbi év 

eredményeinek összehasonlítása 

 

 2010-ben csak két osztályunk volt a 10. évfolyamon: egy hatosztályos és egy 

négyosztályos emelt nyelvi csoport. 

 

 A 10. évfolyam matematika-mérése:  

A 2010-es 10. évfolyamosaink átlageredménye 4,6%-kal múlja felül a középiskolák 

országos átlagát, 8,8%-kal a komáromi kistérség 10. évfolyamosainak átlagát, és 

megegyezik a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagával (0,5%-os eltérés). 

A 4 és a 6 évfolyamos csoportjaink átlagteljesítménye matematikából megegyezett.  
A 4 évfolyamos csoportunk teljesítménye 4,6%-kal magasabb a középiskolák 

országos átlagánál (elhanyagolható 1,1%-os javulás 2009-hez, 2,1%-os javulás 2008-

hoz képest), 8,8%-kal (nincs szignifikáns eltérés a tavalyihoz képest: 9%) magasabb a 

komáromi kistérség középiskoláinak átlagánál, és megegyezik a 4 évfolyamos 

gimnáziumok átlagával (0,5%-os eltérés). 

.A 6 évfolyamos csoportunk átlaga 4,5%-kal magasabb a középiskolák országos 

átlagánál (az előző évi csoport 6,3%-kal jobban teljesített);  8,7%-kal magasabb a 

komáromi kistérség középiskoláinak 10. évfolyamos átlagánál (az előző évi 

csoport 8,1%-kal jobb eredményt ért el); megegyezik a négyévfolyamos 

gimnáziumok ezen évfolyamának átlagával (0,5%-os eltérés); 6%-kal alacsonyabb 

a 6 évfolyamos gimnáziumok átlagánál. 

 

 A 10. évfolyam szövegértés-mérése:  
A 2010-es 10. évfolyamosaink átlageredménye 7,2%-kal múlja felül a középiskolák 

országos átlagát, 9,5%-kal a komáromi kistérség 10. évfolyamosainak átlagát, és 

megegyezik a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagával.   

A 6 évfolyamos csoportunk csak 6,3%-kal teljesített jobban a 4 évfolyamos emelt nyelvi 

csoportunknál szövegértésben. 

A 4 évfolyamos csoportunk képességpontja 7,5%-kal magasabb, mint az országos 

(megegyezik a 2009-essel és a 2008-assal), 9,8%-kal magasabb, mint a komáromi 

kistérségi átlag (hasonlóan teljesített a 2009-es 10.-es évfolyam, 1,7%-kal jobban), és 

megegyezik a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagával.   

A 6 évfolyamos csoportunk átlaga 7,8%-kal magasabb a középiskolák országos 

átlagánál (az előző évi csoport 3%-kal jobban teljesített), 10,2%-kal magasabb a 

komáromi kistérség középiskoláinak 10. évfolyamos átlagánál (az előző évi 

csoport ugyanezt a teljesítményt nyújtotta; 0,6%-os eltérés), megegyezik a 4 

évfolyamos gimnáziumok ezen évfolyamának átlagával (0,7%-os eltérés); 
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elhanyagolható az eltérés a 6 évfolyamos országos átlageredményhez képest 
(2,6%-kal alacsonyabb). 

 

Összességében megállapítható 2003-ig visszatekintve, hogy szignifikáns eltérés nincs az 

előző évekhez képest. Így 2010-ben sem tér el jelentősen a 10. évfolyamos tanulóink mérési 

eredménye az előző évi évfolyam átlagától sem a matematikai eszköztudás, sem a szövegértés 

tekintetében.  

6 évfolyamosaink 2009-ben egy kicsit jobban teljesítettek – főként matematikából, mint a 

2010-esek. A 4 évfolyamosok eredménye szövegértésben teljesen megegyezett az előző két 

évivel összevetve, matematikai eszköztudásban 1, ill. 2%-kal jobb teljesítményt nyújtottak, 

mely eltérés ugyancsak nem kiugró. 

 

 A 2011-es mérésben nem volt 6 évfolyamos csoportunk, hanem három 4 

évfolyamos, melyek közül két osztály tanulmányi munkája iskolai szinten is alacsonyabb 

szintet mutat. Ennek ellenére a mérési eredmény jónak mondható, szignifikáns eltérés 

ebben az évben sincs az előző évek eredményeivel összevetve.  

 

 Matematikai eszköztudás mérése: 

Az évfolyam átlageredménye (1685-ös érték) 3%-kal volt jobb az országos, 4,7%-kal a 

városi középiskolák, 3,6%-kal a szakközépiskolák, 13,6%-kal a komáromi kistérségi, 

3%-kal a közép-dunántúli középiskolák átlagánál; a közepes 4 évfolyamos gimnáziumok 

és a városi 4 évfolyamos gimnáziumok átlagával szinte megegyezik (-1%).  

Az A és a C osztály közel egyező teljesítményt nyújtott: 0,8, ill. 0,4%-kal az országos átlag 

felett. A B-sek 7,6%-kal jobb eredményt értek el az országos szinthez képest. 

 

Örvendetes, hogy az alapszint (4. képességszint, 7 szint van + az 1. szint alatti) felett 

tanulóink 75%-a teljesített, ami 17%-kal jobb eredmény az országos átlagnál, és 7,4%-

kal jobb a megfelelő képzési/települési típusba tartozó középiskolák eredményéhez 

képest. 

Az átlageredmény alakulása az elmúlt 4 évben a 10. évfolyamon: 

 

Mérési év Eredmény-érték 

2011 1685 

2010 1687 

2009 1853 

2008 1669 

 

Tehát nincs szignifikáns változás a 2011. évi eredményekben. 

 

 Szövegértés mérése: 

Az évfolyam átlageredménye (1695-ös érték) 0,6%-kal volt jobb az országos, 6,6%-kal a 

városi középiskolák, 5,4%-kal a szakközépiskolák, 7,6%-kal a komáromi kistérségi, 5%-

kal a közép-dunántúli középiskolák átlagánál; a közepes 4 évfolyamos gimnáziumok és a 

városi 4 évfolyamos gimnáziumok átlagával szinte megegyezik (-0,2%).  

Az A és a C osztály itt is közel egyező teljesítményt nyújtott: ha nem is sokkal, de 3, ill. 

2,6%-kal az országos átlag alatt. A B-sek 5%-kal jobb eredményt értek el az országos 

szinthez képest. 

 

A fenti eredmény ellenére kiugróan jó, hogy „magasabb szinten kompaktabb” a tanulók 

teljesítménye: Az alapszint (4. képességszint, 7 szint van + az 1. szint alatti) felett 

tanulóink 94%-a (!) teljesített, ami 20,7%-kal jobb eredmény az országos átlagnál, és 
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1,5%-kal jobb a megfelelő képzési/települési típusba tartozó középiskolák eredményéhez 

képest. 

Az átlageredmény alakulása az elmúlt 4 évben a 10. évfolyamon: 

 

Mérési év Eredmény-érték 

2011 1695 

2010 1736 

2009 1683 

2008 1683 

 

Tehát nincs szignifikáns változás szövegértés tekintetében sincs a 2011. évi eredményekben. 

 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy mi nem trenírozzuk tanulóinkat a mérési 

feladatlapok megoldására, nem is szabadna, hiszen nem ez a mérés célja. Sőt, azon 

iskolák, ahol ezt művelik, a tanulók eredménye nem mutat reális értéket, valós képet a 

készségek szintjéről, torzítják az országos átlagot. 

 

Tanulmányi és sportversenyek  

Iskolánk tanulói számos megyei illetve országos szervezésű tantárgyi versenyen vesznek 

részt, és sok esetben eredményesen szerepelnek. Minden tanévben megrendezzük a helyi – ún. 

házi versenyeket is, elsősorban idegen nyelvekből, matematikából és magyar nyelvből. A 

város, illetve a megye középiskolái által szervezett versenyeken is rendszeresen részt veszünk. 

Gimnáziumunk kétévente rendezi meg névadójának, Jókai Mórnak emlékére a Jókai napot, 

amelyre irodalmi, zenei, képzőművészeti pályázatokat írunk ki, mind a megyei, mind a 

felvidéki középiskolás tanulók részére.  

 

Legjelentősebb eredményeink az elmúlt 5 tanévben: 

 

2007/2008 

 Implom József helyesírási verseny országos döntőjébe jutott: Szivák Júlia 

 Kodály-vetélkedő budapesti középdöntőjén 3. helyezett csapat: Skoda Fanni, Tóth 

Eszter, Bagi Dávid, Nagy Annamária, Bokor Beatrix, Wetz Adél 

 Jókai-emléknap – esszé-kategóriában 1. helyezett: Kovács Enikő, különdíjas: 

Zsédenyi Fanni 

  „Szép hazánk Magyarország” képzőművészeti pályázaton megyei 1. helyezés: 

Farkasdi Nóra, Héregi Ágnes, különdíj: Tóth Dorottya 

 Hungaroton-Hang-Játék zenetörténeti vetélkedő megyei döntőn Summa Cum Laude 

minősítés: Bagi Dávid, Nagy Annamária, Bokor Beatrix, Wetz Adél, Boros Tímea, 

Götz Kata, Szivák Júlia 

 Felvidéki (Dunaradvány) szavalóverseny két 3. helyezett: Vass Csaba, Tóth Dorottya 

 ritmikus sportgimnasztika országos diákolimpián 1. helyezett csapat (mi tanulóink, de 

külső felkészítő) 

 országos tájfutó diákolimpián 5. helyezett: Szepesi Szilvia 

 országos sakk diákolimpián 10. helyezett csapat 

 sakk megyei bajnokság (csapat 1. helyezés, egyéni 1. helyezés –IV. korcsop.; egyéni 

1., 2. helyezés – V. korcsop.) 

 megyei tájfutó olimpián egy 1. és egy 3. helyezés 

 megyei egyéni atlétika bajnokságon 1. helyezés (két 4. helyezés) 
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2008/2009 

 Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedőn 170-ből 14. helyezett csapat: 

Bagi Dávid, Mikle György, Orosz Dávid 

 Wass Albert Országos Vers- és Prózamondó Versenyen 3. helyezett: Tóth Dorottya 

 OKTV-n történelemből Szivák Júlia a 2. fordulóba jutott 

 Országos Kenguru matematika versenyen évfolyamonként több ezer diákból 9. 

évfolyamon Ágh Barbara 57., 10. évfolyamon Bulhardt Péter 360. lett. 

 Cornides István matematika-fizika emlékverseny (Szlovákia) – 4. hely 

 Hungaroton-Hang-Játék zenetörténeti vetélkedő záró fordulóján 1. helyezett csapat: 

Bagi Dávid, Nagy Annamária, Bokor Beatrix, Wetz Adél, Boros Tímea, Götz Kata, 

Szivák Júlia 

 „Beszélni nehéz”anyanyelvi mozgalom, melynek 28 éve aktív tagjai vagyunk (egyedül 

a megyében) – Magyar Örökség díj 

 országos sakk diákolimpián 8. helyezett csapat: Bartha Nikolett, Glász Angéla, 

Lengyel Ágnes 

 országos atlétika diákolimpián 8. helyezett csapat – 4x400m-es váltófutás  

 „Összehozó Osztályközösségfejlesztés” együttműködés az Élettér Egyesület 

projektjében –  a Szoc. és Munkaü. Minisztérium elismerő oklevele („Év gyermek és 

ifjúsági mintaprojektje”) 

 

 

2009/2010 

 Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedőn ismét kb. 170-ből 3. (!!!) 

helyezett csapat: Bagi Dávid, Mikle György, Orosz Dávid 

 OKTV-n történelemből Bagi Dávid a 2. fordulóba jutott 

 országos sakk diákolimpián egyéni 2. helyezett: Bagi Máté 

 Jókai-emléknap – irodalmi pályázaton vers-kategóriában 1. helyezett: Tóth Eszter 

 Garabonciás néptáncegyüttes (művészeti vezetője Pőcze László, tagjainak nagy része 

iskolánk tanulója) - megyei Príma-díj 

 megyei egyéni atlétika diákolimpián 4 db 1. helyezés 

 

 

2010/2011 

 OKTV-n latinból Bagi Dávid országos 1. helyezett lett!!! 

 OKTV-n földrajzból Mikle György országos 14. helyezett lett!! 

 OKTV-n biológiából Götz Kata a 2. fordulóba jutott 

 sakk megyei bajnokság egyéni 1. hely, lánycsapat 1. hely: (Glász Angéla, Lengyel 

Ágnes) 

 sakk országos diákolimpián (V. kcs.) 1. helyezett: Bagi Máté 

 floorball országos diákolimpia döntőn 6. helyezés 

 floorball területi verseny 1. helyezés 

 „La Mia Italia” („Én Olaszországom”) országos képzőművészeti pályázat (Olasz 

Kulturális Intézet) festészeti díja: Méhes Szandra 

 megyei tájfutó versenyen 1. helyezett: Szepesi Szilvia 

 megyei atlétika egyéni terembajnokság: 2xkét 1. helyezés, stb. 

 körzeti úszóversenyen 1. helyezett: Bakes Anett 

 „Mozdulj Komáromért” versenyen a város középiskolái között elsők lettünk  
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2011/2012. májusig 

 Gyimesi Regina a Kazinczy-verseny országos döntőjébe jutott  

 YPEF – EU-s Erdészeti verseny (részben angol nyelvű) első, nemzeti fordulóján 10. 

évf.-os csapatunk 100 csapatból 12. helyezett lett (3 ponttal maradt le az országos 

döntőbe jutástól: Magyar Bernadett, Musitz Ádám, Szabó Anna Boróka 

 Kazinczy-verseny (dunántúli) záró döntőjébe jutott: Tóth Tihamér  

 Édes anyanyelvünk beszédművelő körnek Péchy Blanka-Jutalom 

 „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei különdíjasa: Tóth Tihamér 

 OKTV-n földrajzból Jankovics Tamás a 2. fordulóba jutott  

 Nemzetközi fotóversenyen (GTTP-The Global Travel&Tourism Partnership) 2. díj: 

Turi Adrienn 

 floorball terülti 1. helyezés (2x), majd országos döntőn 1., ill. 2. helyezés (V. kcs.): 

(Ádám Milán, Pfneiszli Péter, Tóth Máté Gábor, Zsemberi András) 

 Országos lövészeti bajnokságon (szabadpuska(60) fekvő, ifjúsági fiú) 3. helyezett: 

Nagy Sándor 

 Országos lövészeti bajnokságon (szabadpuska 3x20, ifjúsági fiú) országos bajnok: 

Nagy Sándor 

 ISSF Világkupán (Milánó) légpuska lövészetben 23. helyezett felnőtt kategóriában: 

Nagy Sándor (16 éves)  

 Országos diákolimpián lövészetből (A kcs.) 3. helyezett: Kelkó Balázs 

 Városi „Jó tanuló-jó sportoló”: Ágh Barbara 
 

 
 

 

Nyelvvizsgára felkészítés 

A különböző szintű nyelvvizsgákra is felkészítjük tanulóinkat. Az elmúlt 5 év alatt közel 100 

tanuló szerzett angol, ill. német nyelvből közép vagy felsőfokú C típusú (B2; C1) 

nyelvvizsga-bizonyítványt. Folyamatosan ösztönözzük diákjainkat e vizsgák letételére, amely 

a továbbtanulásnál is előnyt jelent számukra. Sokan a középfokú nyelvvizsga helyett az emelt 

szintű érettségi letételét választják, hiszen, ha azon legalább 60%-os teljesítményt elérnek, az 

egyenértékű a B2 komplex nyelvvizsgával. 

 

 

Érettségi vizsgák 

2005. júniusától a kétszintű érettségi rendszere működik. Tanulóink 10%-a tett emelt 

szintű érettségi vizsgát 2005. május-júniusában, ez az arány fokozatosan nőtt, a 2011-es 

május-júniusi érettségi időszakban a vizsgázók 30%-a vállalkozott rá, ez utóbbiak 44%-a 

(ez az emelt nyelvi osztályban fordult elő) szintemelő vizsgaként, azt is szinte mindegyikük 

német nyelvből tette. Ők korábban előrehozott középszintű vizsgát tettek e tárgyakból.  
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Az emelt szintű vizsga (2006) tárgyainak választása tekintetében látható, hogy legnagyobb 

arányban a történelem, majd a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgyat választották a jelöltek, 

míg 2011-ben a német nyelvi vizsga kiugró volt. E nyelvből az emelt nyelvi csoportosok 

tettek zömében szintemelő vizsgát (ld. magyarázat fent), ezt követi azonos arányban a 

történelem és a biológia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A két szinten tett vizsgák eredményeit (2006) összehasonlítva megállapítható, hogy a 

német, angol és történelem tárgyakból az emelt szintű vizsgateljesítmény jobb, mint a közép 

szinten tett vizsgáké. Nyelvek tekintetében ennek az a magyarázata, hogy még emelt szintű 

érettségi vizsgaként beszámítható volt az előzőleg letett államilag elismert középfokú 

nyelvvizsga. 
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2011-ben kiválóan teljesítettek a vizsgázók az emelt szintű vizsgákon: 52%-uk 60% és 

96% között (60%-tól jeles). A német átlageredményén látszik a „próbálkozás”, mivel már 

jeles középszintű vizsgaeredménnyel rendelkeztek, többen közülük nem vették komolyan a 

felkészülést a szintemelő vizsgára: 36%-uk eredménye 60% és 87% közötti. A 87%-os 

teljesítményű tanuló már a 11. évfolyamban előrehozott vizsgaként érte el ezt a kiemelkedő 

átlagot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az érettségi vizsgák átlageredményei (középszint és emelt szint együttesen) az elmúlt 5 

tanév végén: 

Tanév 12.A 12.B 12.C Évfolyam-átlag 

2006/2007 4,48 4,03 3,86 4,12 

2007/2008 4,45 4,44 3,97 4,29 

2008/2009 4,14 4,23 4,05 4,14 

2009/2010 4,44 4,18 3,4 4,0 

2010/2011 4,37 4,35 3,89 4,2 

 

A továbbtanulók aránya 

Végzős diákjaink egyetemi-főiskolai felvételi aránya 2005 előtt 45-65% közötti ingadozást 

mutatott (átlagosan 50%). 2005-től fokozatosan emelkedett az egyetemi/főiskolai 

alapképzésben részt vevők száma 2008-ig, 2009-ben egy kis visszaesés figyelhető meg, majd 

újra egy egyenletes, fokozatos emelkedés. A felsőfokú OKJ-s képzéseken résztvevők száma is 

nőtt, akiknek egy része (a tapasztalataink azt mutatják) nagy bizonyossággal a közeljövőben 

folytatja a tanulmányait főiskolai vagy egyetemi szinten. Összesítve a felsőfokon tanulók 

arányát, nagyon jó, hiszen megközelíti a 90 %-ot. Az évente általában 8-10 

érettségizettünk vagy külföldön nyelvet tanul, mellette dolgozik, vagy szakmát tanul és itthon 

dolgozik, de általában közülük is többen sikeresen felvételiznek a következő évben/években. 
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Választott felsőoktatási intézmények 

Csak felsorolás jelleggel sorolom fel – a teljesség igénye nélkül – mely intézményekben, 

milyen szakokon tanulnak jelenleg volt diákjainak: 

 ELTE – jogász, szociológus, földrajz szak, programtervező matematikus, 

germanisztika, szlavisztika, magyar szak 

 BCE, SZIE, NYME – környezetgazdálkodási, természetvédelmi mérnök, 

gépészmérnök, tanító, andragógia, rekreáció és egészségfejlesztés, gyógypedagógia, 

igazgatásszerezés, közgazdász (turizmus és vendéglátás) 

 SZTE – gyógyszerész 

 PTE – orvos, germanisztika, szociális munkás 

 SZE – közlekedésmérnök, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, jogász, 

gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök, építészmérnök 

 BME – mérnök informatikus, gépészmérnök, nemzetközi gazdálkodás, mérnök 

informatikus, építész 

 KRE, PPKE – pszichológia, germanisztika 

 BGF – pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, turizmus angol nyelven, 

emberi erőforrás menedzsment 

 PE - közgazdász (turizmus és vendéglátás), biomérnök,  

 Stb….. 

 

Eredményeink a házi versenyek szintjét, az érettségi vizsgák sikerességét, a felsőfokú 

intézményekbe felvettek arányát, a nyelvvizsgások számát, az OKTV-helyezéseket tekintve 

mérhetők, meghatározhatók. (Ezek az eredmények pedig nemcsak a tanárok munkájának 

függvényei, hanem azon is múlnak, hogy milyen képességű tanulók az iskola diákjai.) De a 

minőséget nemcsak ez fémjelzi! Ennél jóval több az, ami az iskolában a minőséget 

jelenti!  

 

 

2.4 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka  
      minőségbiztosítási rendszere 
 

2.4.1 Vezetői elkötelezettség, felkészültség, előkészítő munka 
 

Intézményünkben már 1998 óta próbálkozunk tudatosan a minőségfejlesztéssel. 

 

1998 őszén én magam is készítettem egy nagyobb lélegzetvételű dolgozatot a 

minőségbiztosításról (a BME Közoktatásvezetői Szakjának hallgatójaként), miután az akkor 

e témával kapcsolatosan fellelhető szakirodalmat áttanulmányoztam. 

Részt vettem 1998. novemberében egy háromnapos országos minőségbiztosítási 

konferencián is Zánkán. 

Kollégáimnak értekezlet keretében tájékoztatást tartottam e témában felkeltve 

érdeklődésüket. 

Felkértem dr. Horváth Attila, országos szakértőt – akivel egyébként az Utazás és Turizmus 

tantárgy tanítása során együttműködünk -, hogy – mint elismert külső hozzáértő engem is 

megerősítve – próbálja még közelebb hozni kollégáimhoz ezeket a nem is igazán új 

elvárásokat. 

Még abban a tanévben megyénk középiskolai igazgatói értekezletén engem is felkértek 

előadás tartására az iskolai TQM-ről, amelyről egy megyei középiskolában egy 

tájékoztató keretében szintén kikérték véleményemet. 
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1999-ben a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének 

szervezésében, annak szaktanácsadójaként elvégeztem egy 60 órás tanfolyamot, amelyet 

Pőcze Gábor tartott, így minőségbiztosítási konzulens tanúsítványt is szereztem. 

 

 
2.4.2  Eddigi tevékenységeink a minőségfejlesztés érdekében 
 

2.4.2.1 Háromnapos tréningek/tantestületi továbbképzések 
 

1999 óta minden évben tartok a nevelőtestületnek egy – kezdetben háromnapos - hétvégi 

tréninget (péntek-vasárnap), ami a későbbiekben anyagi okok miatt kétnapos lett, és 

„lecsúszott” csütörtök-péntekre. A célja ezeknek az együttléteknek egyrészt szakmai, hiszen 

mindig az aktuális oktatási-nevelési kérdéseket dolgozzuk fel, tehát új ismereteket szereznek a 

kollégák egymástól, mivel igyekszem bevonni őket – nemcsak én beszélek -, s megtanítani 

nekik, hogyan kell hatékonyan előadást tartani, s meggyőzni őket, hogy higgyenek magukban, 

hogy ők is lehetnek „komoly” előadók, képesek rá. A felkészülésük során maguk is tanulnak, 

s azt átadják a többieknek. Csoportkohézió-erősítő gyakorlatokat mindig beépítek a 

programba. 

 

1999. októberben egy háromnapos hétvégi tréninggel, továbbképzéssel indítottam ezt az 

újszerű (innovatív) tevékenységet nevelőtestületünk számára Bodajkon a „tanulás tanítása” 

központi témával. Itt egyrészt felkészültünk a tanulásmódszertani foglalkozások tartására, 

másrészt csoportkohéziót erősítő gyakorlatok végzésével igyekeztem a jó légkör 

teremtésével a még jobb együttműködést elősegíteni. 

 

2000. októberében a háromnapos tréningen fő feladatunk a minőségfejlesztéssel 

kapcsolatos kérdések megbeszélése volt. Elvégeztük a SWOT-analízist, próbáltuk a 

küldetésnyilatkozatot megfogalmazni, tisztáztuk a minőségi körök szerepét, feladatait, az 

iskolai mérés, értékelés módját, jelentőségét. Ezeket a foglalkozásokat olyan három 

kollégámmal együtt vezettem, akik akkreditált tanfolyami keretek között szintén szereztek 

ismereteket a minőségbiztosításról. Pszichológus kollégánk a személyiségfejlesztésről tartott 

előadást számunkra. Természetesen ezúttal is végeztünk kommunikációval, empátiával, 

személyes befolyásolással, önismerettel kapcsolatos gyakorlatokat, és ekkor sem maradtak 

el a csoportkohézió erősítését, a csoporton belüli együttműködés fejlesztését szolgáló 

feladatok. A „tanulás tanítása/tanulása” foglalkozások fejlesztésére minőségi kör jött létre 

a tréninget követően. 

 

2001. őszén a hétvégi továbbképzést Esztergomban bonyolítottuk le, ahol vállalkozó 

kollégáink az iskolai jogról, a pedagógusetikáról, személyiségfejlesztésről tartottak 

előadásokat, foglalkozásokat. Hoffmann Rózsa által összeállított etikai kódexet 

megismertük, s az abban foglaltakat minden kolléga elfogadta, s magára nézve 

kötelezőnek tekinti. (Ezt 2011-ben aktualizáltuk.) Külső előadóként dr. Reisinger Jánost 

hívtuk meg, aki a pedagógusetikára vonatkozó kérdésekkel ébresztett további gondolatokat. 

 

2002-ben Noszvajon a testi és lelki egészségnevelés célját, feladatait tisztáztuk, 

ifjúságvédelmi felelősünk és iskolai védőnőnk irányításával megfogalmaztuk 

egészségnevelési programunk fő pontjait. Pszichológustanárunk a pedagógusok lelki 

egészségéről, a stresszről, s annak kezeléséről szolgált új információkkal. Az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője az osztályfőnöki tevékenységet részletezte, s konkrét feladatokat 

fogalmaztunk meg ennek keretében.  
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2003. októberében Zsédenyben a pályaválasztást segítő tevékenységeinket próbáltuk 

számba venni pszichológus kollégánk (aki a helyi nevelési tanácsadó vezetője) és az 

osztályfőnöki munkaközösség vezetőjének segítségével. Külső előadónk egy klinikai 

pszichológus volt, aki önismeretet fejlesztő gyakorlatokat elvégeztetve adott ötleteket a 

tanulóinkkal való foglalkozáshoz. Európai Uniós ismeretekben járatos kollégánk az EU 

kínálta továbbtanulási és munkavállalási lehetőségekről informált bennünket, melyeket 

tanulóinknak továbbadhatunk. 

 

2004. őszén Balatongyörökön központi szakmai témáink voltak: a házirend felülvizsgálata, 

a módosított érettségi vizsgaszabályzat, tanulmányi kirándulások jelentősége és 

szervezése, a szociális biztonság, valamint annak megszilárdítása. Természetesen a 

csoportkohéziót erősítő gyakorlatok sem maradtak el. 

 

2005. október 7-én – anyagi okok miatt – csak egynapos továbbképzést tudtunk szervezni, 

melynek „ A társadalmi viselkedéskultúra és a pedagógusmagatartás összefüggései” 

címet adtuk, s egy külső szakértőt, dr. Sz. Tóth Gyulát kértünk fel előadás tartására. 

Pogrányiné Szűcs Edit grafológus szakterülete jelentőségéről adott érdekes információkat. 

Kollégáim kommunikációs gyakorlatokkal, játékos feladatokkal színesítették a programot. 

 

2006. októberében kétnapos képzést tartottunk a Börzsönyben, Kemencén. Az értékelést, 

ellenőrzést („A pedagógus tevékenységének értékelése”, „A tanulói teljesítmény mérése, 

értékelése”) állítottuk szakmai témáink középpontjába, melyekről egyik kollégánk tartott 

értékes előadást. A pedagógus személyiségének jelentőségét és hatását a nevelési-oktatási 

folyamatban foglalta össze egy másik kolléga. A Socrates/Comenisus 1. projektünk 

aktualitásait vettük számba, valamint egy konkrét projekteredményt (diákjaink TV-nézési 

szokásai) is megismerhettünk. 

 

2007. októberében a kétnapos programot a Velencei tó partján, Agárdon szerveztük. Az 

előadások, értekezletek keretében elemeztük az országos mérések eredményeit, 

megismertettük kollégáinkat a NAT és az EU által kiemelt kulcskompetenciákkal. Külső 

előadónk, dr. Vass Vilmos (a Pannon Egyetem központvezető egyetemi docense, a NAT 

felülvizsgálatának vezetője (2002, 2006) a kompetencia általános fogalmáról tartott előadást, 

majd kollégáink a készségek fejlesztésének gyakorlati megvalósításáról számoltak be. 

 

2008. őszén a szintén kétnapos szakmai programunkat Neszmélyen a Violin szállodahajón 

tartottuk. Az előző évben megkezdett oktatási-nevelési témánkat (kompetenciafejlesztés) 

folytatva részleteiben tárgyaltuk a kommunikációs kompetencia, az alapvető tanulási és 

munkavégzési kompetenciák + team(csapat)kompetencia + problémamegoldó 

kompetencia fejlesztésének gyakorlati megvalósítását iskolánkban az egyes 

tantárgyakon belül. Ekkor is vizsgáltuk az országos mérések eredményeit és hosszasan 

elemeztük gimnáziumunk SWOT-listáját előrevetítve jövőnket. 

 

2009-ben (október 8-9-én) a kétnapos szakmai programunk helyszíne a Szigetköz, konkrétan 

Dunasziget volt. Előadások, értekezletek keretében felülvizsgáltuk intézményünk egy évvel 

ezelőtt összeállított SWOT - analízisét, melyet összeve-

tettük az előző évi értékeléssel. Javaslatokat, 

ötleteket gyűjtöttünk arra nézve, hogyan tudjuk gya-

korlatilag megvalósítani a szociális és állampolgári 

kompetencia, valamint a természettudományos kompe-

tencia fejlesztését isko- lánkban. Egy képzett vezető 

segítségével egy öko-túrán is részt vettünk a természet-

védelmi területen, részben így fejlesztve a pedagógus 

kollégák természettudományos kompetenciáját is. 
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2010. szeptember 30-án és október 1-jén (csütörtök-péntek) a kétnapos szakmai 

programunk helyszíne Bakonybélen az Odvaskő Hotel volt. Az előadásokon, értekezleteken 

a következő témákkal foglalkoztunk: tehetséggondozás, felzárkóztatás, országos mérés 

eredményei, konferenciákon elhangzottak: társadalmi csoportok konfliktusa, EU-s 

témák feldolgozása. A kollégák érdeklődését felkeltette az Y-generáció, annak jellemzői és 

az idetartozó fiatalokkal való bánásmód, de a protokollról, a helyes viselkedésről és 

megjelenésről elhangzottak is adtak újat a nevelőtestületnek. A csoportkohézió erősítését 

szolgáló feladatok természetesen sosem maradhatnak el. 

 

2011. október 6-7-én (csütörtök-péntek) a minőségfejlesztési továbbképzésünket Dobogókő 

tövében az Erdei Faház Panzióban/Shaolin Faluban tartottuk. A hely szelleme és energiái 

segítették a programot, és egy-két frissítő jógagyakorlattal 

kezdtük az együttlétet. A konfliktuskezelés az iskolában téma 

közelebb hozására egy fiatal előadót, Winkler Dánielt (többek 

között mentálhigiénés szakember) kértem fel. Az empátiára, 

toleranciára nevelés segítéséhez egy filmet (Baraka) néztünk 

meg, majd összeszedtük a filmnézés közben keletkezett 

gondolatainkat.A természetben való túráról és felüdülésről sem 

mondtunk le, hiszen felsétáltunk Dobogókőre is. A hatékony 

kommunikációról és annak fejlesztéséről tartottam egy 

„tömény” többórás előadást, mely alatt a kollégák önismereti teszteket is kitöltöttek, s 

tanácsokkal szolgáltam saját kommunikációjuk hatékonyabbá tételéhez, melyet elsajátítva 

diákjainknak továbbadhatják a tapasztalatokat. Végül a stresszről, a stresszkezelés 

lehetséges módjairól adtam információkat, itt ugyancsak kaptak a kollégák segédanyagként e 

területre vonatkozó önismereti teszteket, melyek kitöltését és elemzését (melyet mindenki 

egyénileg maga végzett el) stresszoldás (irányított meditáció) követett, mellyel mint 

zárógyakorlattal fejeztük be tréningünket.  

 

 
2.4.2.2 Elégedettségi felmérések (2012, 2010, 2007, 2003) 
 

Első ízben 1997-ben végeztünk mind a kollégák, a tanulók, mind pedig a szülők körében 

elégedettségi felmérést, amely kiindulási pontként szolgált a további munkát illetően. 

Helyzetfelmérésre a pedagógiai program elkészítését megelőzően is sor került az 1997/98-as 

és a 2000/2001-es tanévben is. Ezután 2003-ban, 2007-ben, ezt követően 2010-ben, s 

legutóbb most 2012. áprilisban mértük a partneri elégedettséget. 

 

A felméréshez mindig ugyanazokat az írásos kérdőíveket alkalmazzuk, így egyértelmű az 

összevetés a korábbi évek eredményeivel. A tanulóknak egy 20, a szülőknek egy 28, a 

pedagógusoknak egy 65 kérdésből álló ívet kell kitölteniük. A tanulók ezen kívül a 

tantárgyakat is rangsorolják, a kollégák pedig a tantestületet és az iskolavezetést egy 1-től 9-ig 

terjedő skálán elhelyezve is minősítik. A tanulók és a szülők válaszait nemcsak iskolai 

szinten, hanem osztályonként is összesítjük, így az osztályokban tanító kollégák is 

levonhatnak saját maguk számára következtetéseket. 

 

A 2012-es felmérés eredményeinek elemzése (összevetve a 2010-es, a 2007-es és a 2003-as 

eredményekkel): 

 

 Nagy örömmel állapíthatjuk meg, hogy tanulóink ilyen magas fokú általános 

elégedettséget iskolánkkal kapcsolatban még nem jeleztek: 85%-uk elégedett az 

intézménnyel - amely érték 9%-kal magasabb, mint két, 7%-kal magasabb, mint öt 

éve, és 11%-kal magasabb a 2003-as felmérés eredményéhez képest (!).  
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 Az osztályfőnökükkel szintén 85% elégedett - ami elhanyagolhatóan magasabb, mint 

két éve (84%), de 5%-kal magasabb, mint öt éve (80%), és 8%-kal magasabb, mint 

kilenc éve (78%) volt.  

 Az igazgatóval kapcsolatos kérdésnél egyre csökken azoknak a fiataloknak az 

aránya, akik nem tudnak érdemben nyilatkozni, 2012-ben 7%-kal kevesebben 

(23%) jelölték be a „nem tudom”-ot, mint 2010-ben, ezzel fordított arányban – 

7%-kal - nőtt az elégedettség (73%), ami 4%-kal magasabb, mint 2007-ben, és 12%-

kal (!) magasabb, mint 2003-ban. 

 Tanáraikkal is elégedettebbek 17%-kal (67%), mint két évvel ezelőtt (2010: 50%, 

2007: 5%). 

 2010-hez képest 14%-kal nőtt az elégedettség az iskolában tanultak 

hasznosságának megítélését illetően (2012: 72%!, 20% nem tudja; 2010: 58%; 22% 

nem tudta; 2007: 60%; 22% nem tudta; 2003: 54%; 23% nem tudta).  

 A tanulás mennyiségével 22%-kal elégedettebbek (63%) diákjaink, mint két évvel 

ezelőtt (2010: 41%; 2007: 42%), ami hasonló eredményt mutat a házi feladat 

kijelölésével kapcsolatos megítéléssel: 18%-kal jobb (61%), mint 2010-ben (43%), 

ill. 2007-ben (44%). 

 14%-kal nőtt a fiatalok elégedettsége a velük való bánásmóddal a 2010-es 

állapothoz viszonyítva, ez az értékelés 21%-kal jobb, mint kilenc évvel ezelőtt 

(2010: 45%, 2007: 50%, 2003: 38%).  

 A tanulók viselkedéséről a diákság véleménye az elmúlt két év alatt javult: 17%-

kal csökkent azoknak a száma (39%), akik úgy gondolják, hogy társaik nem az 

elvárható normáknak megfelelően viselkednek (2010: 56%; 2007: 53%, 2003: 

45%).  

 Az iskolai szabályokkal kapcsolatos vélekedésük 17%-kal pozitívabb lett (66%) a 

2010-eshez képest, ami a 2003-as megítéléshez képest még inkább pozitívabb: 

27%-kal (2010: 52% elégedett, 2007: 54% elégedett, 2003: 41% elégedett).  

 13%-kal több fiatal (64%) találja a programokat érdekesnek, hasznosnak, mint 

2010-ben (2010: 51%), (2007: 55%), és sokkal többen – 22%-kal - tartják azokat 

jobbnak, mint hét éve (2003: 42%).  

 A tisztasággal kapcsolatban megfordult a helyzet, ugyanis 11%-kal nőtt az 

elégedettség (45%) a 2010-es felméréshez képest (34%) (2007: 36%), ami 24%-kal 

pozitívabb vélemény, mint a 2003-as (21%).  

 

Érdekes lehet a kollégák számára a tantárgyak rangsora osztályonként, hiszen hogy 

mennyire szeretik a fiatalok az adott tantárgyat, az nemcsak a tananyagtól függ, hanem az azt 

tanító tanár személyiségétől, módszereitől is. Szembetűnően megváltozott 2007 és 2010 

között a sorrend. Míg 2007-ben és 2003-ban iskolai átlagban egyaránt a történelem vezetett 

mint kedvenc, amelyet az irodalom, majd az angol követett, 2010-ben az angol tört az 

élre, testnevelés jött fel az 5. helyről a 2.-ra, az irodalom pedig a 3. helyen állt.  A 

történelem csak az 5. lett a sorban. Kiemelkedett még a francia pozitív előrelépése a 15. 

helyről a 7.-re, a kémia is egy kicsit előbbre jött 16.-ról a 13.-ra. A biológia sajnos 5 helyet 

csúszott lefelé (11.-ről 16.-ra), így 2010-ben nem a fizikát és kémiát, hanem a biológiát és az 

éneket tanulták a legkevésbé szívesen (az ének is három helyet csúszott hátrafelé).  

Az idei, 2012-es mérés szerint a tanulók legszívesebben a magyar irodalmat szeretik, így 

az angol eggyel hátrébb került. A testnevelés lecsúszott az 5. helyre, a történelem 

visszalépett a 3.-ra, az olasz tartja a 4. helyét. A biológia előbbre (vissza)került 5 hellyel, 

a francia viszont újra hátrébb lépett a 13. helyre. Jelenleg a kémia és a technika „áll a 

legmesszebb” tanulóinktól.  
 

 A választ adó szülők (83%) 81%-a elégedett az iskolánkkal (2010: 79%; 2007: 

74%; 2003: 73%), csak 1,8% nem elégedett, ami általános javulást jelez a kilenc év 
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alatt, és nagyon jó értéknek tekinthető. 85%-uk nem foglalkozott az iskolaváltás 

gondolatával (2010: 91%; 2007: 93%; 2003: 88%).  

 Az osztályfőnökkel való elégedettség (84%), mely elhanyagolható különbséggel 

megegyezik a 2010-es értékkel (85%), és közel visszaállt a 2003-as eredményre 

(87%), mely pozitív változás az öt évvel ezelőtti véleményhez képest (79%).  

 Elégedettségük az igazgatóval 75% és 81% között mozog a vizsgált évek 

viszonylatában, 2,5%-uk (6 fő) valamilyen oknál fogva elégedetlenséget jelzett.  

 Az iskola és a szülők közötti jó kapcsolatra utal, hogy a szülők 84%-a (2010-ben 

89%-a, 2007-ben 81%-a, 2003-ban 90%-a) úgy tapasztalja, hogy szívesen látják őt 

az iskolában.  

 A választ adó szülők 71%-a véli úgy, hogy meghallgatjuk véleményüket a 

gyermeküket érintő kérdésekben, ami megegyezik a 2010-es állapottal (2007: 74%; 

2003: 72%). 

 75%-uk elégedett a gyermekükről való informálódás lehetőségével (2010: 80%; 

2007: 79%, 2003: 77%).  

 A szülőknek már csak 8%-a nem elégedett (74% elégedett) gyermeke osztályának 

létszámával, ez 2010-ben 18,9%, 2007-ben 38,8% volt.  

 Nőtt az elégedettség a fegyelmezési (37%-ról/2007/ 46%-ra/2010/, idén 47%-ra), a 

tanítási (31%-ról/2007/ 38%-ra/2010/, mely szinte megegyezik az idei értékel: 37%) 

és a nevelési (35%-ról/2007 48%-ra/2010/, idén 49%-ra) módszerek tekintetében. A 

részbeni elégedettség a fegyelmezési módszerekre vonatkozóan a három év 

átlagában 50%-os, a tanítási módszerek esetén 60%-os, a nevelési módszereket 

illetően 51%-os.   

 79%-uk (!) gondolja egyértelműen (2010: 74%; 2007: 58%), 18%-uk pedig 

részben (2010: 23%; 2007: 35%) eredményesnek továbbtanulás szempontjából az 

iskolát. Ez az arány egyértelműen az „eredményes” felé tolódott. (66%, ill. 29% volt a 

két eredmény 2003-ban.) 

 

 A 26 kolléga által leadott kérdőívek alapján megállapítható, hogy az iskolavezetés 

pozitív megítélése 2012-ben újra nőtt (82%-os) a 2010-es – átmeneti 

konfliktushelyzet okozta – alacsonyabb szintű (67%-os) megítélés után - mondhatni 

visszaállt a 2007-es állapot (81%) -, amely 6%-kal magasabb a kilenc évvel ezelőtti 

(76%) értékelésnél. Szembetűnő, hogy a kollégák ¾ része 7 és 8 pontot adott (max. a 9 

pont). 85%-uk a felső harmadban értékelte a vezetőséget. 

 A tantestületről alkotott vélemény is pozitívan változott: 80%-os elégedettséget 

jeleztek a kollégák az idei évben, mely 8%-kal magasabb a két évvel ezelőtti 

megítélésnél (2007-ben 75%-os volt).  

Négy kolléga értékeli egyformán kritikusabban mind az iskolavezetést, mind a tantestületet, 

de 5 pontnál alacsonyabb pontszámmal senki sem fejezte ki elégedetlenségét egyik 

„csoport” (vezetőség, tantestület) esetén sem. 

 

Az igazgató szakmához való értésének, munkájának megítélése pozitív (81%), jó 

szervezőnek tartják (88%). A válaszadók többsége szerint az igazgató maga is keményen 

dolgozik, így állít példát (89%), tájékozott az iskolai történések tekintetében (96%, 1 fő 

kivételével), el is várja, hogy az iskolában történő lényeges dolgokról tájékoztassák a 

tantestület tagjai (96%), gondot fordít a problémák megoldására (88%), segítséget nyújt a 

tantestület tagjainak a felmerülő pedagógiai problémákkal kapcsolatban (85%).  Jóllehet nem 

kér olyan gyakran tanácsot döntése előtt, mint évekkel ezelőtt (39%), ez szakmai 

magabiztossággal, határozottsággal magyarázható, viszont figyelembe veszi a tantestület 

javaslatát (74%), és döntései előtt több megoldási lehetőséget is mérlegel (84%). A kollégák 

65%-ának (17 fő) véleménye szerint igyekszik tapintatos maradni bírálataiban, és ismét 

kevésbé tartanak tőle (69%), mint az a 2010-es mérésnél megjelent (ok: az akkori 

konfliktushelyzet egy-egy kolléga miatt). 77%-uk látja úgy, hogy nem érezteti a tantestület 
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tagjaival, hogy hatalom van a kezében. Nem tart távolságot kollégáival szemben (88%), 

eléggé ismeri a tanárok egymás közötti személyes kapcsolatait (77%). Szobájába bárki 

bármilyen problémával nyugodtan bemehet (92%). Ismeri az iskolába járó gyerekek jelentős 

részét (88%). A problémás gyerekek nevelését a tanárok megbeszélik vele (89%). 

Megköveteli, hogy mindenki képességei legjavát nyújtsa (92%), de nem követel olyat, 

amit maga ne tudna elvégezni (92%). Kezdeményezésre, új megoldások keresésére biztatja 

kollégáit (88%), a tantestület feladatait világosan és egyértelműen meghatározza (97%), de 

hagyja őket saját elképzeléseik szerint dolgozni (96%). A kollégák többsége (92%) szerint az 

iskolavezetőség segíti a tanárok munkáját, több támogatást kapnak pedagógiai kérdésekben, 

mint korábban, fontosnak tartja a tanárok szakmai fejlődését (100%). Az iskolavezetés törődik 

azzal, hogy a tantestület tagjai jól érezzék magukat (81%). Javult a komoly munkát végző 

pedagógusok iskolavezetés általi elismerése (84%), és a pénzjutalom-elosztás 

igazságosságának megítélése (73%). 

A 2009/2010-es tanévben megélt konfliktusok (pedagógus etikai normák meg nem értése, 

félreértelmezése, be nem tartása, teljesítményértékelés: a magas önértékelés és az annál 

alacsonyabb vezetői értékelés) bizony bomlasztó légkört gerjesztettek a tantestületben. Ennek 

következménye volt a klikkesedés, mely helyzet javult ugyan, de még tennünk kell a 

tantestület egyes tagjai közötti személyes ellentétek ellen, melyet a kollégák 60%-a érzékelt 

2010-ben, idén jellemzően már csak 4 fő (16%). Ennek ellenére a tagok 100%-a úgy gondolja, 

hogy - teljes mértékben (12%), általában (54%), ill. többé-kevésbé (34%) - jó közösség a 

tantestület. A pedagógusok nagy többségének megítélése szerint jó az együttműködés a 

tantestületen belül, az újszerű problémamegoldásokra nyitottak (81%). A tantestület 

különböző pedagógiai kérdésekben általában egy véleményen van, oktatási, nevelési 

kérdésekben kikérik egymás véleményét (91%), e mellett a tantestület tagjai a nevelés 

területén megvalósíthatják egyéni elképzeléseiket (73%). Nagyon jó a tanár-diák 

kapcsolat is (82%). A feladatelosztást megfelelőnek tartják (73%). A tanárok többsége 

szívesen vállal munkaidőn túli feladatokat, nem teljes mértékben, de általában (38%), ill. 

többé-kevésbé (46%) azért ez még jellemző (4 fő gondolja úgy, hogy általában nem jellemző), 

és az igazgató általában könnyen talál önként jelentkezőket a feladatok elvégzésére (77%).  

A tantestület tagjait kevésbé fűzik szoros szálak egymáshoz, mint korábban és magánéleti 

problémáikat is kevésbé beszélik meg egymással (általában:12%; többé-kevésbé: 62%), mint 

ahogy azt a 2007-es felmérés mutatta, az iskolán kívüli személyes kapcsolataik azonban újra 

erősödtek (a 2010-es visszaeséshez – 64% - képest) (81%). Ha valaki bajban van, számíthat 

kollégái, így az igazgató segítségére is (77%). Több iskolán kívüli programokon is részt 

vesznek együtt, s ha együtt vannak jó a hangulat (77%). A 65 kérdésre adott válaszokat 

áttekintve megállapítható, hogy két kolléga kimondottan negatív beállítottságú, nem érzi jól 

magát a tantestületben, és még 2-3 ingadózó.  

 

Összességében tehát elmondható, hogy a tanulók elégedettségében erős pozitív változás 

tapasztalható az előző évek felméréseihez képest minden kérdést tekintve, melynek csak 

örülhetünk, hiszen ez megerősít, hogy jó úton haladunk oktató-nevelő munkánk során, a 

fiatalok diákélete is jobb hangulatban telik, mely szükséges ahhoz, hogy tanulmányaikban is 

jobb eredményeket mutassanak fel. Bár vannak ellenpéldák is: az elégedettséggel, a 

hangulattal minden rendben, de a motiváció hiányzik. Ez egy másik feladatunk, melyre 

szintén megoldást kell találnunk. 

A szülők is elégedettebbnek mutatkoznak, a tantárgyak rangsora változott, a tantestület és 

a vezetőség megítélése ismét kiemelkedően jónak tekinthető.  

 

„A TQM iskola felismerése” c. kérdőívet (ld. in: A minőség iskolái, SCHOOL BT, 

Nyíregyháza) az elmúlt évek során három alkalommal töltöttük ki, s a pontértékek összegzése 

alapján (55, 58, 54 pontos átlag) elégedettek lehetünk, mivel nevelőtestületünk szemlélete 

megközelíti a TQM-es felfogást. (A 60 pont feletti eredmény igazi TQM megközelítésre 

utal, a 30 pont alatti eredmény kelthetne aggodalmat.)  
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Ezek az információk fontosak ahhoz, hogy lássuk, hol, mely területre/ekre kell 

fókuszálnunk, mely területet/eket kell fejlesztenünk, esetlegesen más szemlélettel 

átgondolnunk.  

 

2.4.2.3 A minőségpolitikai célok megvalósulása a 2011/2012-es tanévben  

 
 A partneri igények megismerése, elvárásainak beépítése a nevelő-oktató munkába, 

folyamatos információcsere az elért eredményekről  

 elégedettségi felmérés (2012. tavaszán volt esedékes, megtörtént);  

 szülőkkel való kapcsolattartás; 

 Az oktatási kínálat folyamatos fejlesztése  

 ismét indíthattuk a hatévfolyamos 7. osztályt, az emelt szintű angol nyelvi 

osztályt (két angolcsoport) és belügyi rendészeti csoportot az általános csoport mellett; 

 emelt angol, film és média, természettudományi/természet- és 

környezetvédelmi, belügyi rendészeti és általános csoport indulhat 2012. 

szeptembertől; 

 nem jelentkezett elegendő számú, megfelelő tanulmányi eredményű tanuló a 

matem./programozó, emelt szintű német és a nyelvi előkészítő csoportokba, 

így ezek nem indulnak jövőre;  

 Hasznos szabadidős és tanórán kívüli tevékenységek kialakítása 

 szakkörök, egyéni foglalkozások a pedagógusok önként vállalásának, valamint a 

tanulókkal való időegyeztetés függvényében;  

 tanulmányi versenyek nagy száma, új versenyformák kialakítása; 

aktív osztályfőnöki és adott esetben szaktanári tanórán kívüli 

programszervezés, tanulmányi kirándulások  

 Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése 

 a 14 éve működő Socrates/Comenius 1. projekt idén egy új pályázattal 

(előlátogatás) folytatódott; párhuzamosan két pályázatot is benyújtottunk 

  diákcsere: Sneek (a 2011/2012-es tanév kimaradt) 

 hesseni szakmai kapcsolat 

 új médiaprojekt a schleusingeni gimnáziummal és az illmenaui egyetemmel 

 Aktuális ismeretekkel rendelkező alkalmazotti kör kialakítása 

 gazdasági okok miatt a háromnapos hétvégi tréninget kétnaposra tudjuk 

szervezni; 

 ha nem is nagy összegben, de ismét felhasználható normatíva-keret a 

pedagógusok továbbképzésére 

 A szervezeti kultúra fejlesztése 

 klímateszt (2012-ben teljesítve) 

 Együttműködés a helyi és kistérségi intézményekkel, szervezetekkel 

 közös továbbképzések, programok (városi, megyei, regionális versenyek 

szervezése) 

o együttműködési megállapodások (ETE) – várakozó álláspont 

o együttműködési szerződés a Selye János Egyetemmel – „A Selye János  

 Egyetem Gyakorló Gimnáziuma”- várakozó álláspont (szlovákiai pénzügyi  

 intézkedések 

 Az intézmény imázsának erősítése 

 elégedettségi felmérés (2012-ben megtörtént) 

 a jelentkező tanulók száma 2008-ban csökkent, de 2009-, 2010-ben a 2008-hoz  

képest változatlan, 2011. szeptembertől 20 tanulóval lett több diákunk, a 

2012/13-as tanévtől összesen 34 fővel ismét emelkedik iskolánk 

tanulólétszáma (!) 



 38 

 Támogatók, szponzorok megnyerése 

 az alapítványi hozzájárulás a 70 éves jubileum miatt emelkedett 

 rendezvényekhez több támogatás (diáknap, sportnap) 

 SZJA 1% felajánlása évről évre nő 

 Pályázatok készítése a forrás-kiegészítéshez 

 városi pályázatok, támogatások a programok szervezéséhez sikeresek voltak 

 a város épület állagmegóvó támogatása jelenleg nem kielégítő 

 Hátránykompenzáció 

 a hátránykompenzáció nem jelent meg a továbbképzési tervben 

 Tehetséggondozás 

 a megyei és országos versenyeredmények jók, de még fokozhatók lennének 

 tartósan jó tanulmányi átlag 

 egyéb tehetséggondozó tevékenység 

 Egészségnevelés 

 tudatos egészségnevelés a tanórákon (főként biológia, pszichológia és 

osztályfőnöki órákon) 

 hagyományos egészségnap 

 hagyományos „Jókai legerősebb embere” sportnap 

 alkalmanként külső előadók tájékoztatása (KÉSZ: családi életre nevelés, 

óraadó rendőr kolléga: drogprevenció, ….) 

 városi központi szervezésű egészségfejlesztési, prevenciós előadás-sorozat 

 a büfé 2009-től az OÉTI ajánlásának megfelelő 

korszerű, egészséges táplálkozásba illeszkedő 

kínálata, higiénikus és esztétikus környezete 

 Környezeti nevelés 

 kevesebb a rongálás az iskola épületében 

 tisztábbak a mellékhelyiségek, osztálytermek 

 sikeres akcióprogramok 

 szelektív hulladékgyűjtés 

 

 
2.5 Az iskola kapcsolatai 
 
2.5.1 Belföldi kapcsolatok 
 
Intézményünk kapcsolata a fenntartó (K-EM, majd Komárom Város Önkormányzat) 

Oktatási, ill. Intézményfelügyeleti Osztályának munkatársaival mindig jó volt, - a 

távolság negatívumait leszámítva - közvetlen, segítő munkakapcsolatban álltunk a megyei 

illetékesekkel is.  

Komárom Város Önkormányzata Oktatási Bizottsága annak ellenére, hogy 2004-től nem a 

Város volt a fenntartónk, a megyei fenntartás alatt és a visszakerülés után is támogatta 2010-

ig (amíg voltak bizottságok) anyagilag rendezvényeinket. Ugyanezt mondhatjuk el a volt 

megyei Művelődési és Sportosztály munkatársairól is. 

Megyénk Pedagógiai Intézete szintén segítette szakmai munkánkat. A KÖRPI-vel mint 

szakértő is újra felvettem a kapcsolatot, mely együttműködés ugyancsak pozitívan indult. 

A belügyi rendészeti fakultációs oktatás nem indulhatott volna el, s nem is folyhatna a 

Komárom- Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal való együttműködés nélkül. Az 

Országos Rendőr-főkapitányság is rendszeresen informál bennünket, s kéri véleményünket 

e képzéssel kapcsolatban. 

Az Utazás és Turizmus tantárgy tanításához az Iskolafejlesztési Alapítvány nyújt segítséget. 
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Kulturális rendezvényeink lebonyolításához a komáromi Polgármesteri Hivatal, a Városi 

Sportcsarnok és a Csokonai Művelődési Központ adott lehetőséget az elmúlt öt évben. 

A Komáromtól távolabb lévő lakóhelyű tanulók kollégiumi elhelyezést, ellátást vehetnek 

igénybe. A középfokú kollégium (fenntartója MIK/megyei Kormányhivatal) nevelőivel 

rendszeresen konzultálunk a bentlakó diákjaink gondjairól, helyzetéről.  

 

2.5.2 Külföldi, nemzetközi kapcsolatok, projektek 
 

Gimnáziumunk igen kiterjedt külföldi kapcsolatrendszert épített ki az utóbbi években. 

Jelenleg két fő területen - Egész életen át tartó tanulás/Comenius iskolák nemzetközi 

együttműködése, önállóan szerveződött médiaprojekt és diákcsere - működünk együtt 

külföldi iskolákkal. Az észak-komáromi Selye János Gimnáziummal való kapcsolatunk 

felélénkítésre szorul, mivel jelenleg csak a versenyekre való kölcsönös meghívásokra 

szorítkozik. 

Igyekeztünk aktívan részt venni a Komárom partnervárosi kapcsolatainak erősítésében, akár 

önálló kezdeményezéseinkkel is.  

 

2.5.2.1 Comenius – iskolák nemzetközi együttműködése 
 

Iskolánk Nagy-Britannia (Pershore és Ounsdale), Németország (Schleusingen), 

Svédország (Köping) és Finnország (Lieto) egy-egy középiskolájával az 1998/99-es 

tanévtől vett részt a Socrates nevét viselő, az Európai Közösség oktatási együttműködési 

akcióprogramjának közoktatási területén, kezdetben az ún. Comenius 1. akcióban 

(multilaterális iskolai együttműködési társulások: Európai Oktatási Projektek) a 

Socrates Nemzeti Iroda/Tempus Közalapítvány támogatásával.  

Az elmúlt években partnereink cserélődtek is (mivel nem minden 

iskola hajlandó folyamatosan ez irányban tevékenykedni): az 

olasz (Trivento) és az általunk bevont felvidéki (Komárom, 

Selye) iskolák kiléptek, a svéd iskola újra belépett, a második 

angol iskola öt évvel az indulás után, a finn iskola pedig 

2004/2005-ben csatlakozott.   

 

Már tizennegyedik (!) éve végezzük a nemzetközi munkát, 

miután 1997-ben Bonnban egy nemzetközi konferencián kb. 

tizedmagammal képviseltük Magyarországot, hogy hazánkban 

is elindulhasson ez az európai együttműködés.  

2006/2007-ben már a harmadik (!) hároméves programot zártuk. 

Pályáznunk minden évben kellett ahhoz, hogy azt elnyerve anyagi támogatást kaphassunk a 

projektek megvalósításához. Egyetlen évben (2001/2002) a Nemzeti Iroda anyagi támogatása 

nélkül – így kisebb intenzitással és kevesebb mobilitási lehetősséggel – végeztük ezt az 

önként vállalt közös munkánkat. 2007/2008-tól újra nyertünk támogatást 2010-ig.  

2009-ben párhuzamosan benyújtottunk egy másik pályázatot is más partnerekkel (német, 

francia, olasz), de ettől az évtől már kétéves ciklusban kellett dolgozni. Ez a pályázat 

támogatottságot kapott, a „bejáratott 11 éves csapat” tagjaként sajnos nem folytathattuk a 

tevékenységet 2010. őszétől. Tehát az új felállású „team” 2009/2010 és 2010/2011 között „A 

változó város” című projekten dolgozott. Most 2012-ben mindkét partneriskolai kör 

benyújtotta újra pályázatát a következő két tanévre (egy kolléganő – mivel új koordinátorként 

lépne be a munkába – egy előlátogatáson, ill. a projekt előkészítésén részt vett idén 

januárban). 

 

Különböző témákon (pl. magyar sportjáték bemutatása, tanulóink sportteljesítményének 

összehasonlítása, nemzeti hagyományok bemutatása, önálló zeneszám szerzése, mese 

előadása, filmrevitele, erkölcsi kérdések megfogalmazása, képzőművészeti alkotások készítése, 
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környezeti mérések végzése, elemzése, stb.) dolgoztak/nak együtt a munkaközösségek, 

tanárok és diákok angol nyelven. A foglalkozások előzőleg a tanmenetekben is 

megjelentek/nek, így színesítve, gazdagítva, élővé téve a tananyagot. A keletkezett 

dokumentumokat eljuttattuk/juk mindegyik partneriskolába. Igazán örvendetes és dicséretes 

kollégáim pozitív hozzáállása e tevékenységhez. Idáig a pedagógusok közel háromnegyede 

részt vett valamilyen módon a projektben, a tanulóinknak szintén a fele működött együtt 

évente. Az utóbbi években a mobilitásokra fektették a pályázatkiírók a hangsúlyt: 2009-

ben és 2010-ben három partneriskolából (francia, svéd, angol) érkeztek tanulók (2-3 fiatal 1-2 

kísérőtanárral) gimnáziumunkba tanulmányozni az iskolai életet, ill. a mi diákjaink 

tanáraikkal is elutaztak/utaznak a három külföldi intézménybe ugyanezen feladat elvégzése 

miatt. A diákok mindenütt pozitív és negatív észrevételeket tesznek, azokat eljuttatják 

egymásnak, majd a következő évben egy nemzetközi találkozó keretében összegzik a 

tapasztalatokat. 

Évente kétszer – mindig más helyszínen - minden iskolából egy-két kolléga 

munkaértekezleten elemezte az éves munkát, illetve készítette elő a következő tanév 

feladatait. Minden év tavaszán diáktalálkozót is szerveztünk más-más országban. (Az 

együttműködésünk kezdetén közös képzőművészeti kiállításokat szerveztünk.) 2008. tavaszán 

újra rajtunk volt a sor, ismét mi voltunk a házigazdák, a mi gimnáziumunk volt a 10. évi 

találkozó helyszíne. 

 

Mind ezeken kívül egyéni tapasztalatcserén vett részt ezidáig egy magyarszakos kolléga, aki 

az angliai drámaoktatást tanulmányozta, egy biológia-német, egy német-orosz és egy 

történelem szakos a schleusingeni gimnáziumban, egy matematika-fizika-informatika szakos 

Svédországban látogatott órákat. Nálunk pedig egy német testnevelés szakos kolléga képezte 

tovább magát 2001-ben több hónapig, valamint egy svéd kolléga tanulmányozta tanítási 

módszereinket. Az elmúlt években látogatást tett nálunk még a svéd igazgató és helyettese, az 

egyik angliai iskola igazgatója, valamint a másik angol intézmény igazgatóhelyettese. 2007. 

május-júniusában egy német és két angol kolléga, szeptemberben az új svéd igazgató és egy 

munkatársa érkezett hozzánk tapasztalatszerzés céljából. 2009. tavaszán a német igazgató és 

egy kollégája, ősszel pedig a francia igazgató volt a vendégünk.  

2011-ben egy munkatalálkozónak adtunk otthont. 

 

Az igazgatói mobilitás lehetőségével élve én is 

megismerkedhettem partneriskoláinkon keresztül a külföldi 

oktatási rendszerrel.  

 

A Socrates/Comenius nemzetközi együttműködésünk 1996-

ban dicséretben részesült Londonban a parlamentben, ahol 

az angliai koordinátorunk lehetőséget kapott, hogy beszámoljon munkánkról, de Brüsszelbe 

az EU Parlament oktatási megbízottjához (Jan Figelhez) is eljuttattuk tanulóink közös 

álláspontját és javaslatait arról, milyen egy jó iskola. Jan Figel úrtól egy biztató és dicsérő 

válaszlevelet is kaptunk. 

 

 

2.5.2.2 Diákcsere 
 

Hagyományos értelemben vett cserekapcsolataink voltak több, mint 10 éven át a hollandiai 

Sneek gimnáziumával, ahonnan 1991 óta minden évben rendszeresen érkezett egy-egy 25-30 

fős csoport egy hétre, s ahová ugyanilyen gyakorisággal a mi tanulóink is kiutaztak. Ez a 

folyamat pár évre megszakadt, de 2008-ban újra felvettük a kapcsolatot, s le is bonyolítottunk 

egy cserét. 2009. májusában mi fogadtuk a holland csoportot. 2009/2010-ben is sikerült a 

kölcsönös látogatás, de az idei tanévben nem jött össze elegendő számú jelentkező. 
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Komárom lengyelországi partnervárosának, Sosnowiecnek egyik középiskolájával 

indítottunk el egy cserelátogatást 2006-ban, azóta két diákcsoportunk utazott 

Lengyelországba, ill. fogadott lengyel vendégeket. 

 

A finnországi Lieto (Komárom testvérvárosa) középiskolájával 2006-tól új alapokra 

helyeztük a régi együttműködést (cserelátogatások:1995/96, 1997/98). Kölcsönösen 

biztosítottuk évente iskoláink 4-6 tanulója számára, hogy egy hathetes tanulmányi látogatást 

tegyenek Lietoban, ill. Komáromban. Jókais tanulóink öt/hat hetet töltöttek el 

augusztus/szeptember hónapokban Finnországban, s a következő év júniusban érkeztek 

hozzájuk azok a finn cserediákok, akik családjánál ők vendégeskedtek. 

 
2.5.2.3 Egyéb lehetőségek 
 

A Comenius-os kapcsolatunkból nőtte ki magát egy kétéves média témájú projekt, melyet a 

schleusingeni (Németo.) partneriskolánk hét diákjával hét tanulónk két kísérő-, segítőtanárral 

végezett 2007/2008-ban. Kérdőíves módszerrel gyűjtöttek információt a fiatalok körében a 

számítógép-használati szokásaikról, a számítógépes játékokról, majd ezeket összesítették, 

kielemezték. Az illmenaui egyetem informatika tanszékén – melynek professzoraival 

együttműködtek - előadást is hallgattak a témában. A professzorok az eredményekről egy 

konferencián Kanadában is beszámoltak. 2009 és 2011 között új témában ismét indult a 

munka, melybe az észak- komáromi Selye Gimnáziumot is bevontuk. A médiaprojekt is már 

a harmadik ciklusát kezdte az idei tanévben. Most az internetes kommunikáció, az online-

ismerkedés szokásai a feldolgozandó anyag. A schleusingeni külön együttműködés sport 

területen is folytatódott. 

 

Egyénileg én is (mint intézményvezető és közoktatási 

szakértő) pályáztam és nyertem el külföldi szakmai 

tanulmányutakat (pl. ARION), mely konferenciákon 

szerzett ismereteket hasznosítom és beépítem mindennapi 

munkámba, azon felül ezek a külföldi tapasztalatok a 

személyiségemet és szemléletemet is változtatták/ják (jó 

irányba). (Idegen nyelvi készségeim fejlesztése sem 

elhanyagolható.) 

Komárom partnervárosi kapcsolatainak iskolánk is részese volt. 2008. tavaszán 

Sosnowiecbe utazhatott hat-hat angolul jól beszélő tanulónk egy-egy kísérő tanárral két 

programra: az ún. Európai Mozi-napokra és egy nemzetközi diáktalálkozóra A 

filmfesztiválon a csapatunk által forgatott film különdíjas lett. A fiatalok különböző 

programokon vettek részt, melynek középpontjában a fiatal európai filmesek és filmek álltak, 

majd látogatást tettek a legnagyobb lengyel filmstúdióba is. A nemzetközi diáktalálkozón, 

melynek mottója volt: „Bennünket minden összeköt, és nem elválaszt”, a marokkói, francia, 

német, cseh, spanyol, román és magyar fiatalok jobban megismerték egymást, egymás 

kultúráját, csökkentve ezzel az előítéleteket, sztereotípiákat.  

2009/2010-ben új tartalommal: „Bábel tornya” (diákszínpad – Moliere: Kényeskedők c. 

darabját adták elő diákjaink), de ismét megrendezésre 

kerültek ezek a találkozók is. 

2010. februárjában Finn-hetet szerveztünk a „Kalevala-

nap”-hoz kapcsolódóan, melyre Finnország 

magyarországi nagykövetét, Jari Vilént is meghívtuk, 

aki nagy örömmel el is jött hozzánk, s felajánlotta, hogy 

a hetet záró „Ki tud többet Finnországról?” vetélkedő 

nyertes csapatát velem együtt meghív egy nagykövetségi 

látogatásra. Így is lett, mely nagy élmény volt nemcsak a 

három tanuló, de az én számomra is. A NOKIA komáromi 
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ügyvezető igazgatója- Yrjö Eskola - is részt vett programunkon, ő egy telefonnal jutalmazott 

egy tanulót. 

 
Szakmai kapcsolat: 2009. őszén Hessen tartományból (Németország) Erhard Zammert úr 

vezetésével német iskolaigazgatók tettek egy háromnapos tanulmányi látogatást 

iskolánkban, akiknek egy „házi konferencia” keretében előadásokat tartottunk a magyar 

közoktatásról. Veszprémben az Oktatási Hivatalban is tettünk látogatást. 2010. tavaszán 

három németszakos kolléganőmmel viszontlátogatáson vehettünk részt, melyen négy 

különböző iskola munkájába tekinthettünk be, órákat látogattunk, információkat 

gyűjtöttünk. 

 

Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kapcsolatokat, s azon vagyunk, hogy hosszútávon ápoljuk 

és meg is őrizzük ezeket, esetlegesen bővítsük is a partneri körünket. Fontosak, mivel 

tanulóink és tanárainak megismerhetik más országok kultúráját, polgárait, a 

mindennapi szokásokat, életvitelt; megismerhetnek - ha nem is teljesen - más országokat, 

tájakat, embereket, tágul világlátásuk, bővül világismeretük. És nem utolsó sorban 

gyakorolhatják a tanult idegen nyelveket. Mindeközben fejlesztjük a csapatban való 

munka készségét is (mely a kulcskompetenciákhoz tartozik, ugyanúgy, mint a 

kommunikáció, az idegen nyelv és az információs technikák használata is). 
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3. PROGRAM  
(tervek, feladatok) 

 

 

3.1 A fejlesztés kiemelt területei 
 

A test és lélek harmonikus fejlesztése: az egészséges életmódban a tudatosság szerepének 

bemutatásával; az érzelmi intelligencia mélyítésével, gazdagításával; az önismeret 

alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, az együttműködés értékének 

tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

A szocializáció folyamatainak elősegítése: az érzelem, az értelem és a cselekvés 

összefüggésének tudatosításával; az erkölcsi meggyőződés és az erkölcsi cselekvés kívánatos 

összhangjának felismertetésével; a magánérdek és a közérdek összeegyeztetésére való 

rávezetéssel; a nemzedékek közötti és a kortársi kapcsolatok megerősítésével; az állampolgári 

ismeretek gyakorlati elemzésével, a mindennapi önálló életvitellel összefüggő praktikus tudás 

nyújtásával. 

Az alapműveltség továbbépítése: az önálló tanulás és az önművelés alapozásával, 

gyakoroltatásával; felzárkóztatással és tehetséggondozással. Az iskolai tanulás folyamatában a 

gyakorlatközpontúságnak, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapításának, a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének kell érvényesülnie. A tanulási tevékenységben 

növekvő szerepet kap a közvetett kommunikáció – írásbeliség, vizuális kommunikáció, 

számítógépes érintkezés -, és megjelenik a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés. A 

„tanulás tanulása”, az önálló tájékozódás, az informatika alkalmazása és az idegen nyelvek 

tanulása iránti igény fejlesztésével is hozzájárulunk az alapműveltség továbbépítéséhez.  

 

3.1.1 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Az iskola saját éthosza, mindennapjainak létmódja, az a légkör és környezet, amelyben az 

iskolai élet zajlik, hatással van a tanulók személyiségfejlődésére. Itt is nagy felelőssége van 

a pedagógusoknak, hiszen nem mindegy, hogy saját személyiségükkel, viselkedésükkel, 

megnyilvánulásaikkal, szellemiségükkel milyen példát mutatnak. 

 

A személyiség – azaz a komplex ember – fejlődése az élet végéig tartó folyamat. A tudatos 

fejlesztésre azért van szükség, hogy az ideális énképet megközelíthessük, elérjük. Ennek 

természetesen előfeltétele önmagunk megismerése. Az iskolában nekünk, pedagógusoknak 

elsődleges feladatunk, hogy megismerjük diákjainkat, csak így tudjuk segíteni őket 

személyiségük fejlesztésében. Ezenkívül segítenünk kell őket a helyes önismeret 

kialakulásában; a tanulóknak meg kell ismerniük önmagukat, hogy helyes legyen az 

önértékelésük, csak így tudnak tovább fejlődni.  

 

Az önismeret eszköze a szakadatlan kommunikáció; egyrészt a verbális kommunikáció, 

amikor is igyekszünk a tanórákon kívül is bizalmi légkörben beszélgetni diákjainkkal, 

másrészt a non verbális kommunikáció, amely során jelzéseket kapva, s adva tudatosan 

veszünk részt a folyamatban, jó példát mutatva. A pedagógus és diák közötti együttműködés 

során is fejlődik az önismeret, egyben a személyiség, de a tágabb együttműködés közben is, 

mikor a tanuló megtanul alkalmazkodni, csapatban dolgozni. Ilyen helyzeteket teremtünk a 

tanórákon a csoportmunkával, a csapatvetélkedőkkel, sportversenyekkel, az 

osztályközösségen belüli tevékenységgel, az énekkar, az alkalmi diákelőadások 

működtetésével, az idegen nyelvi délutánnal, de a diáknapi programmal is. Gimnáziumunk 

nagyon sok lehetőséget, színes, sokoldalú iskolai életet kínál a jövőben is tanulóinak. 
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A személyiségfejlesztés – nevelés – során hatunk a cselekvésre, az érzelmekre és a tudatra 

(meggyőződés). Ez utóbbi elérése a cél, de a cselekvésre hatással kell kezdenünk, ami a 

megerősítést, elmarasztalást, jutalmat, büntetést jelenti.  

 

Igyekeznünk kell a pozitív érzelmeket kialakítani tanulóinkban, hiszen az optimizmus 

tanulható! Attitűdváltásra szeretném rávezetni kollégáimat, egy szemléletváltásra: a 

pozitív pszichológia (mint a pszichológia relatív új irányzata, nem egyenlő a pozitív 

gondolkodással) alapjainak megismertetésével tanulóinkat is hozzá tudjuk segíteni a lelki 

egyensúly, a boldogság állapotának megéléséhez. 

 

Ugyancsak új pszicho-pedagógiai módszert szeretnék mindennapivá tenni nevelőtársaim 

körében: az érzelmi intelligencia fejlesztésére fektetem a hangsúlyt. Örömömre szolgál, 

hogy végre magasabb szakmai körökben is nyilvánvalóvá és elismertté, elfogadottá vált, hogy 

az érzelmi intelligencia az elsődleges, nem a szellemi, hiszen mindent, az egész életünket a 

társas érintkezések, kapcsolatok, azok milyensége határozza meg. Például attól függően tud 

egy gyermek megfelelően fejlődni, ha tanárai magas érzelmi intelligenciával rendelkezve 

megfelelően tudnak bánni a gyermekkel. Majd egy érzelmileg fejlett pedagógus által 

neveltetve ő is intelligensebb lesz érzelmileg, ami pozitívan hat rá is és környezetére is. Ehhez 

kollégáim érzelmi intelligenciáját is fejleszteni szükséges. 

 

Egyre több a lelki gondokkal küszködő, segítségre szoruló fiatal. Vagy jobban odafigyelünk 

rájuk, elismerjük a pszichológia létjogosultságát? Tény, hogy többen vannak, de szerencse a 

szerencsétlenségben, hogy egyre többen meg tudnak, meg is akarnak nyílni. Ha már tudja, 

hogy baj van, már elindult a gyógyulás felé. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk a lelki 

egészségnevelésre (ez is a személyiségfejlesztés része) a továbbiakban is. Szeretném „A 

gyáva” című alkotást (Kovács Krisztián és Scherer Péter előadásában) bemutatni 

diákjainknak nevelő (drog-prevenciós) célzattal, melyet természetesen beszélgetés követ. 

Ezen kívül a Foresee Kutatócsoport KLÍMA+ programja során - középiskolás diákok 

bevonásával - készült filmet: „Van dolgunk egymással” az iskolai konfliktusok kezelésének 

alternatív módszereiről, valamint e módszerek legfontosabb alapelveiről, melyhez egy projekt 

is kapcsolódik.  

 

A személyiség formálásában nélkülözhetetlen szerepet tölt 

be az esztétikai nevelés. Elő kell segítenünk, hogy 

tanulóink minél tovább jussanak azon az úton, amely a 

szépség puszta megtapasztalásától annak mélyreható 

élményéig vezet. A szépség – a művészeti nevelés és 

oktatás mellett – jelen van a gondolkodás művelésében és a 

mindennapi környezet alakítására irányuló iskolai 

tevékenységben (az iskola kertjének gondozása, óvása, 

tantermek tisztántartása, díszítése). 

 

A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása, az 

állampolgári szerepre, a demokratikus életformára való felkészítés, azaz a jogok és 

kötelességek összetartozásának tudatosítása. Ezt segíti a diákönkormányzat működése, de a 

diákkirály-választás, ill. az azt megelőző kampány, melyeknél bizony ott kell lenniük az 

osztályfőnököknek, akik felelősséggel ügyelnek a fiatalok versengés során megnyilvánuló 

esetleges negatív viselkedésére. Igaz, játékos formában, de már így is tanulják, és sajnos 
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megjelenítik a jelen társadalmi viselkedéseit, amire figyelnünk kell, és jeleznünk kell a 

diákoknak, ha helytelenül cselekszenek.  

 

A magatartás, az életvitel, a szociális képességek területén lényeges az önmagukért, társas 

környezetükért és a tágabb természeti-társadalmi környezetért érzett erkölcsi felelősség 

fejlesztése. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben tapasztalja meg a tanuló az olyan 

normák fontosságát és érvényesíthetőségét, mint a másik ember megbecsülése, a cselekvő 

hazaszeretet, a nyitottság más népek kultúrája, hagyományai iránt (l. nemzetközi 

kapcsolatok). Ennek érdekében előnyben kell részesítenünk azokat a tanulási formákat, 

amelyekben meghatározó a kezdeményezőkészség, a másokkal történő hatékony 

együttműködés, valamint a saját munkáért, cselekedetért érzett felelősség. 

 

A családi életre nevelés, a házasság témakörében külső előadókat is felkértünk és felkérünk. 

Korábban Szabó Attila győri pedagógus-kolléga tartott ilyen jellegű órákat (Biblia-iskola), az 

általa írt könyvet is használják osztályfőnökeink. Legutóbb két alkalommal a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetségétől fogadták érdeklődéssel 12. évfolyamos tanulóink dr. Kőrösi 

Koppány előadásait a házasság értékéről, melyeket a következő években is beépítjük 

tanmenetünkbe. 

 

A megfelelő viselkedésformákra is meg kell tanítanunk diákjainkat, ezért az illemtanórák 

rendszeresek kellenek, hogy legyenek. Egyrészt osztályfőnöki órákon, másrészt a nem 

szakszerű helyettesítést tartó kollégák ezeken az órákon illemtannal foglalkoznak. 

Természetesen minden pedagógus napi feladatai közé tartozik a nem megfelelő viselkedésre 

való felfigyelés, és arra reagálás. A pedagógus példamutatása itt is mérvadó. 

 

A köznevelési törvény 35.§ (1) bek. szerinti erkölcstan óra vagy az ehelyett választható az 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát felmenő rendszerben kell 

bevezetni. Ennek megfelelően gimnáziumunkban 7. évfolyamon a 2015/2016-os, 9. 

évfolyamon a 2017/2018-as tanévben. A bevezetés előtt el kell döntenünk – természetesen a 

szülők véleményének kikérésével -, hogy melyik tárgyat oktassuk. Az etikát évek óta 

folyamatosan tanítja megfelelő végzettségű szakvizsgázott kollégám, de ha a szülők hit- és 

erkölcstan mellett döntenének, az sem hozná zavarba nevelőtestületünket, mivel három, 

különböző felekezetű (katolikus, református, evangélikus) hittantanárunk, ill. hitoktatónk 

is van. 

 

 

3.1.2 Európai kulcskompetenciák és a Jókai gimnázium alapkész-  
          ségek fejlesztését, valamint tehetség, képesség kibontakoz-  
          tatását segítő tevékenysége 
 

 

3.1.2.1 Európai kulcskompetenciák 
 

Az Európai Bizottság az európai oktatási és képzési rendszerek feladatait követő 

vizsgálatának részletezett munkaprogramjának (2002) „A tudásalapú társadalomhoz 

szükséges készségek fejlesztése” című fejezetében - az Európai Tanács lisszaboni ülésének és 

az oktatási és kutatási miniszterek uppsalai informális tanácskozásának következtetéseit 

figyelembe véve - a következő elvi fontosságú területekben látja a kulcskompetenciákat:  

 Számtani műveletek elvégzése és írás-olvasás (alapvető készségek) [Numeracy and 

literacy (foundation skills]  
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 Matematikai, valamint természet- és műszaki tudományos alapkompetenciák 
[Basic competencies in mathematics, science and technology]  

 Idegen nyelvek [Foreign languages]  

 Információs és kommunikációs technológiai készségek és a technológiák 

alkalmazása [ICT skills and use of technology] 

 A tanulás megtanulása [Learning to learn] 

 Társadalmi készségek [Social skills] 

 Vállalkozói készség [Entrepreneurship] 

 Általános kultúra [General culture] 

 

Az EU-dokumantum hangsúlyozza, hogy a kulcskompetenciák elsajátításának lényeges 

feltétele az oktatás minősége. Elengedhetetlennek tartja a kulcskompetenciák mérését, az 

ezt lehetővé tevő módszertani kutatásokat.  

Alapvető feladat a dokumentum szerint, hogy azonosítani kell az új alapkompetenciákat, 

meg kell határozni, hogyan integrálhatók a hagyományos alapkompetenciákkal együtt az 

élet során elsajátítandó tananyagba. Az alapkompetenciákat mindenki számára 

elérhetővé kell tenni, a kevéssé érdeklődők, a speciális szükségletekkel rendelkezők, az 

iskolaelhagyók és a felnőttkorban tanulók számára is. Elő kell segíteni az alapkészségek 

hivatalos értékelését.  

 

3.1.2.2 Feladataink az alapkészségek fejlesztését illetően 
 

A közoktatási törvény alapján az oktatási és kulturális miniszter minden évben rendelkezik az 

országos mérésekről. Ennek megfelelően az olvasott szöveg értésének, és a matematikai 

eszköztudásnak a mérését a 8. és 10. évfolyamainkon bonyolítjuk. A mérésekről a 

következő tanévben kapunk összesített jelentést, értékelést, amelyet ki kell elemeznünk, s az 

eredmények figyelembevételével kell tanmeneteink tartalmát, tanítási módszereinket, 

oktatásunk szervezését módosítani, ha szükséges. Mivel eredményeink az országos átlag 

felett vannak, nem előírás felzárkóztató foglalkozások tartása, ennek ellenére, ha szükségét 

látjuk egy-egy csoportban, indítunk ilyen foglalkozást. Ez főként a matematikára vonatkozik, 

mivel hiányos alapokkal érkeznek a tanulók az általános iskolákból. 

 

A természettudományos alapkompetenciák fejlesztését mindenképpen erősítenünk kell, 

mivel ezen a téren alapvető hiányosságaik vannak tanulóinknak. Motiváló tényezőnek 

reméljük a továbbtanulási pontoknál 5. tárgyként egy természettudományos tárgy 

utolsó két év végi osztályzatának beszámítását. A fizika és a biológia is fellendülőben van, 

ami az emelt szintű érettségi vizsgák elvárásából is következik. 

Természettudományi/környezet-, természetvédelmi csoportunk is működik (2012. 

szeptembertől is indul egy csoport 9. évfolyamon), ami emeli ezen tárgyak tekintélyét, de 

sajnos általánosságban ez nem mondható el. Igaz, nehéz tantárgyakról van szó. Különösen a 

kémiát nem tanulják szívesen diákjaink – az elégedettségi felmérések is ezt mutatják. 

 

Az idegennyelv-oktatásunk hatékonysága jónak tekinthető. Ezt alátámasztják az országos 

mérések, nyelvvizsgák, érettségi vizsgák eredményei, a felsőoktatásban résztvevők 

visszajelzései, valamint a használt tudás hatékonysága (pl. a nemzetközi együttműködés 

folyamán). A nyelvi csoportok kialakításánál – ha az adott nyelvet tanulók létszáma 

lehetővé teszi, és az órarendkészítésnél nem okoz fennakadást – a szintfelmérés utáni 

csoportba sorolást kell megvalósítanunk a még eredményesebb oktatás érdekében.  
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Első idegen nyelvként az angolt és a németet, második idegen nyelvként – az angol, német, 

olasz mellett - tizenötödik éve tanítjuk a franciát és a szlovákot (ez utóbbiból már csak 

osztályozóvizsgáztatunk. Délutáni szakköri foglalkozás keretei között tanulják érdeklődő 

diákjaink az oroszt és tíz éve a latint, de nem minden évben jön össze érdeklődők csoportja. 

Latinból 2011-ben országos első helyezett lett egy tanulónk. 2012. szeptembertől annyian 

választották a leendő 9.-esek második nyelvként az orosz nyelvet, hogy hosszú évek óta 

nagyobb létszámmal (15 fő) újra indulhat e nyelv tanítása. 

A francia, olasz és német nyelvet tanulók motiválásra elvisszük őket a nyelvi intézetekbe egy-

egy programra, idegen nyelvi napokat, előadásokat 

szervezünk, a németeseket kivisszük Bécsbe. Az 

angolosoknak több lehetőségük van, hiszen 

külföldi projektjeink munkanyelve is az angol. 

2012-ben bekapcsolódunk az AISEC-

programba, melynek keretében külföldi önkéntes 

pedagógust alkalmazhatunk, aki családoknál 

(kollégák, tanulók) fog lakni, s remélem, sikerül 

színesíteni vele a napi tanítási, ismeretszerzési 

folyamatot. 

 

Az információs és kommunikációs technológiai készségek fejlesztése is az elvárható 

módon folyik. Eddig sajnos a tanulók tantervi terhelhetőségének keretei nem tették lehetővé 

10., 11. és 12. évfolyamon kötelező módon ezt a tevékenységet, csak az érdeklődők számára 

volt adott a fejlődés lehetősége ezen a területen. A 2012-től induló helyi tantervünk felmenő 

rendszerben minden évfolyamon tartalmazza az informatikaórákat. 

 

„A tanulás tanítása” foglalkozások programunkba való beépítésével – amelyeket 1999-től 

2007-ig évi 5 alkalommal tartottunk, kezdetben 3-3, majd 2-2 tanórában, 2007/2008-tól a 

tanév első hete az új osztályoknak tanulásmódszertani hét – továbbra is segítenünk kell 

tanulóinkat a helyes tanulási technikák kialakításában, hogy hatékonyabban tudjanak új 

ismereteket szerezni mind az iskolai tanulás, mind az önművelés során. Természetesen a 

tanórákon is alkalmaznunk kell ezeket az ismereteket. A készségek kialakításán túl egyéb 

hozadéka is van ennek a tevékenységnek: óriási nevelő erőt jelent, mert lehetőséget ad 

beszélgetésre, az egymásra figyelésre; erősíti a bizalmat tanár és diák között, diák és diák 

között; a kiválasztott szövegek, anyagok tartalma és a feldolgozás formája is jellemformáló 

hatású. 

 

A társadalmi készségek fejlesztésében mindenképpen támaszkodunk az emberismeret, etika, 

társadalomismeret, történelem, pszichológia, médiakultúra tantárgyak foglalkozásait vezető 

kollégák, de az osztályfőnökök tudatos ez irányú tevékenységére. A diákönkormányzat 

munkájában való részvétel szintén hozzájárul célunk eléréséhez. 

 

A vállalkozói készség fejlesztése minden pedagógus nevelési feladata.  

 

 

3.1.2.3 Tehetséggondozás, felzárkóztatás és a tanórán kívüli foglalkozások 
 

Tanulócsoportjainkat nem képességeik szintje szerint alakítjuk ki, hanem a tanulók 

érdeklődési körének megfelelően. Így az átlagos képességűeknél tehetségesebb tanulókat 

adott csoporton belül felismerve kell, hogy számukra megadjuk a lehetőséget a gyorsabb 

fejlődésre, teljesebb kibontakozásra. Ez egyrészt differenciált tanórai munkát jelent, 
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másrészt külön feladatok összeállítását, majd azok javítását, megbeszélését a tanóra keretein 

túl is. De a tehetséggondozás ennél sokkal többet jelent. 

 

Mindenki tehetséges lehet valamiben, „csak” meg kell találni, hogy ki miben az.  

 

A tehetség összetevői (dr. Csermely Péter, SOTE):  

  átlag feletti  

 általános képességek (absztrakció, memória, kommunikáció, információ feldolgozás, 

IQ, bal agyfélteke) 

 kreativitás (jobb agyfélteke) 

 motiváció (érdeklődés, kitartás, érzelmi stabilitás) 

 hálózatépítő tehetség 

 speciális képességek 

Ha bármelyik hiányzik, nem lesz belőle siker. 

 

Hogyan ismerhetjük fel a tehetséget?  
Versenyeken való részvételre, nyelvvizsgán való megmérettetésre ösztönözzük és 

készítjük fel ambicionálható diákjainkat. Azonban a hagyományos tanulmányi versenyeken 

elért eredmények csak egyféle képességet jeleznek, nem a teljes képet mutatják. A kreatív 

versenyfeladatok megoldása már többet sejtet a tehetségről. Igazából a projektjellegű 

komplex feladatok elvégzése (együttműködés) során mutatkozik meg, hogy ki miben 

tehetséges. A Socrates/Comenius 1. akciókon belül is - külföldi partneriskoláink tanulóival 

együttműködve - ilyen projektmunkákban fejleszthetik magukat és idegennyelv-tudásukat 

diákjainak, egyben a kapcsolatfejlesztő, a hálózatépítő tehetségük is kibontakoztatható. 

A tehetséggondozó iskolának kreativitásbarátnak kell lennie: az ötletgazdagságot, a 

flexibilitást, az originalitást, a probléma más megközelítését igyekszünk észrevenni és nem 

tiltjuk. Tudnunk kell: egy tanár is csak akkor lehet jó tehetséggondozó, ha ő maga is 

kreatív. Nyitottnak kell lennünk a tehetség felismerésére, ha észrevesszük, bátorítanunk kell. 

Nem feledkezhetünk meg a motiválásról.  

Ha egy tanuló több mindenben tehetséget mutat, el kell döntenünk, melyiket fejlesszük 

először, és hogyan segíthetjük a tehetségét optimálisan. Arra azonban ügyelnünk kell, hogy a 

tehetséges diák ne jusson el a kiégés („burn out”) állapotába. Nem feledkezhetünk meg a 

környezet, a szülők hatásáról, a velük való együttműködésről sem a tehetséggondozás során.  

 

Az érdeklődő, tehetséges tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon: 

„Beszélni nehéz” anyanyelvápoló szakkörben (22 éve működik), sportkörökön, alkalmi 

színjátszókörben, énekkarban, fakultatívan választott foglalkozásokon, előkészítőkön, 

különböző projektekben, közösségi programokban ismereteiket bővíteni, képességeiket 

fejleszteni, tehetségüket kibontakoztatni. E foglalkozásokon való részvétel ingyenes; adott évi 

költségvetéstől függően vagy az iskola órakeretéből tudjuk biztosítani, vagy az alapítványunk 

támogatja ezek működését (bár már sok mindent ebből kell fedezni, így egyre nehézkesebb e 

keretből a hozzájárulás), projektek esetén pályázati támogatás a segítség, de több ízben a 

lelkes pedagógusok szakmai elkötelezettségének köszönhető ezen tevékenységek folytatása.  

 

A felzárkóztatás szintén az egyéni bánásmód szem előtt tartását jelenti, éppen úgy, mint a 

tehetséggondozás, vagy a lelki problémákra való odafigyelés. Ugyanazt tehetjük, mint a 

tehetséggondozás esetében: tanórán differenciálunk, odafordulva segítünk a lemaradóknak, 

míg a többiek maguk oldják a feladatokat, másrészt külön feladatokat adunk számukra, 

melyeket tanórán kívüli egyéni foglalkozás keretében beszélünk meg velük. Ne várjuk, hogy 

a zárkózott, kudarcoktól görcsölő tanulók jöjjenek hozzánk – mert nem fognak. Nekünk 
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kell észrevenni és „kézen fogni” őket. Ha kell, többször utánuk nyúlva. Egyébként ebben 

áll a finnek eredményessége. Nem a legjobbakat hajtják - hiszen nekik elég egy kis lökés is-, 

hanem a lemaradókat emelik fel. Sajnos a magyar pedagógusok többségének szemlélete ettől 

távol van, mert a társadalom, a szülők is távol vannak tőle. Pedig a köz javát nem a marék 

„elit” (mi is az?) szolgálja, hanem az a tömeg lenne a társadalom hasznára, akiket észre 

kellene venni, akikbe „bele kellene nézni”, mi is lakozik bennük, s azt a jót, akár 

tehetséget hogyan tudnánk belőlük előhívni. A köznevelésnek erről kellene szólnia. Egy 

személyes példát hadd említsek: Évekkel ezelőtt 9.-ben németből elégtelenre teljesítő 

(tanulási nehézségekkel küzdő diszgráfiás, diszlexiás) tanítványomat kezdetben 

felzárkóztattam, tanulási tanácsokat, fejlesztő feladatokat adtam neki; a gimnáziumi évek alatt 

a felzárkóztatás tehetséggondozásba ment át, s ez a fiatal három év elteltével sikeres 

középfokú komplex nyelvvizsgát tett. Természetesen ketten kellettünk hozzá, de ha nem 

segítem, lehet, hogy ki is maradt volna a gimnáziumból. 

 

A köznevelésről szóló törvény rendelkezik arról (27.§ (5) bek.), hogy 2013. szept. 01-jétől „az 

iskola köteles megszervezni (a középiskola is) a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel (BTM) diagnosztizált tanulók számára, …. differenciált fejlesztést biztosító 

egy-három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként 

legalább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott 

időkerete felett.” 

 

Egyéb foglalkozások:  
Az új törvényi szabályozásoknak megfelelően 2012. szeptemberétől – esetünkben – a 9. 

évfolyamosoktól felmenő rendszerben heti öt testnevelésóra lesz kötelező a mindennapos 

testnevelés biztosítása érdekében. Ebből legfeljebb heti két órát  

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b)   iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 

érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a 

sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 

Jelzem, a testnevelés tantárgyra meghatározott oktatásszervezési formák, műveltségterületi 

oktatás keretébe 5. évfolyamtól - kivéve az iskolaotthonos oktatást - már nem tartozik bele 

semmiféle játékos forma, így a tánc sem, annak egyik típusa sem. 

Intézményünkben a kiegészítő heti két óra teljesítésére az ISK (iskolai sportkör) ad keretet, 

melynek tartalmát a tanulói igények határozzák meg. Az előzetes felmérés (a felsőbb évesek 

és a jelenlegi 8. osztályosok szándéka) szerint 2012. szeptembertől kosárlabda, röplabda, 

labdarúgás, szertorna, tenisz, asztalitenisz, testépítés, -erősítés foglalkozások indulnak. A 

júniusi beiratkozás során a leendő, új 9.-eseink megváltoztathatják, pontosabban 

kiegészíthetik e csoportok sorát.  

Minden év februárjában (1999 óta teljesen külön, csak 

gimnáziumi keretek között) sítáborba invitáljuk a 

tanulókat.  (A kirándulások, táborok önköltségesek.)   

 

Az osztálykeretben lebonyolításra kerülő tanulmányi 

kirándulásokat információszerzési és 

közösségformáló szerepe miatt fontosnak tartjuk. A 
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kirándulások megfelelő előkészítése érdekében a program előtt három héttel kérjük az 

osztályfőnököket a részletes terv leadására. A programokat úgy kell összeállítaniuk a 

kollégáknak, hogy mint iskolán kívüli tanórai foglalkozások illeszkedjenek a 

tantervünkbe. Így pl. múzeumlátogatások, természetvédelmi területek felkeresése előzetes 

felkészítéssel, esetlegesen idegenvezető igénybevételével, útközben megoldandó érdekes, 

ösztönző feladatlapok összeállításával történhet. A látottakat, tapasztaltakat pedig a következő 

osztályfőnöki órán meg kell beszélni, értékelni kell, esetlegesen egy fogalmazást íratni az 

élményekről. Ez utóbbiból sok minden „kiolvasható”. Javaslom az osztályfőnököknek egy 

név nélküli elégedettségi teszt kitöltését is diákjaikkal. 

 

Évek óta élünk a városi önkormányzat nyújtotta lehetőséggel, hogy anyagilag hozzájárul, 

támogatja a határon túli magyar emlékhelyek felkeresését. „Halványan jegyzem le”, hogy 

– amikor ez a felsőbb gondolat még nem létezett - húsz évvel ezelőtt, 1992-ben fiatal 

osztályfőnökként már tettem diákjaimmal 4,5 napos felvidéki, előtte egy, ill. két évvel (rögtön 

a rendszerváltás után) egy egynapos burgenlandi, valamint egy egynapos bécsi kirándulást 

pontosan azzal a céllal, hogy ismerjék meg a trianoni szerződéskötés előtti magyar vidékeket, 

településeket, természeti szépségeket.  

Az önkormányzati támogatás fellendítette az ez irányú vállalkozó kedvet, s igazgatóként már 

én is ösztönöztem ezeket a politikai határainkat átlépő tanulmányi kirándulásokat, így minden 

évben két-három osztály élt és él is a lehetőséggel. Nagy élmény volt tavaly nyáron két 

osztályból összeállt „csapatunk” számára az erdélyi táborozás – és ismét köszönet a 

fenntartónak és a sátortábor tulajdonosának (Domonkos István úrnak) az anyagi támogatásért. 

Reméljük, máskor is lesz alkalma diákjainknak ily’ módon megismerkedni Hargita és 

Kovászna megye gyönyörű vidékeivel, nevezetes helyeivel. 

 

Egyik Erdélyből származó kolléganőm vállalta, hogy a következő hónapokban keres 

gimnáziumunk számára egy partneriskolát szülőföldjén, ezzel is segítve az egymásra 

találást, a személyesebb élmények szerzését az ott élő magyar fiatalok és családjaik révén.   

 

A határon túli kirándulásokat a központi költségvetés is támogatja a köznevelési törvény 

értelmében, a jövőben igyekszünk ezeket a támogatásokat is megpályázni, csökkentve 

ezzel diákjaink családjainak kiadásait. 

 

3.1.2.4 Készségfejlesztés és a nemzetközi kapcsolatok, a projektmunka 
 

A Socrates/Comenius 1. együttműködési projektben résztvevő fiataljaink képességeit, 

készségeit is fejlesztjük a munka során. Az idegen nyelvek – itt elsősorban az angol nyelv – 

eszközként való használata, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása a 

hasznos tudás jó példái. Nemzeti kultúránk mélyebb megismerését is elősegítjük, hiszen 

mindegyik iskola saját hazájának jellemzőit, hagyományait kutatja, majd a fiatalok kicserélik 

egymással az így szerzett ismereteket, vagyis a partneriskolák országáról is szereznek 

kulturális vonatkozású információkat (legutóbbi közös munka városaink változásának 

követése, megismerése gyűjtő-munkával, majd kiállítás szervezése, ill. film készítése). Egyéb 

fejlesztési területek adott témák kidolgozásánál kerülnek előtérbe (pl. vízvizsgálat-

természettudományos készség-fejlesztés).  

 

A „comenius-os” kapcsolatból kinőtt ugyancsak sikeres oldalág, egy médiaprojekt harmadik 

hároméves ciklusát kezdtük idén a schleusingeni gimnáziummal együttműködve.  

Maga a nemzetközi projektmunka mint módszer nemcsak az idegen nyelvi 

kommunikációs készséget fejleszti, nemcsak más kultúrákkal ismerteti meg a 
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résztvevőket, de mint minden csapatmunka bevezet a kutatómunka tevékenységébe és 

egyértelműen erősíti a szociális, együttműködési készségeket is. 

 

Projektmunkát (TÁMOP-os pályázat keretében) történelmi témában („Elveszett 

közösségek” címmel) idén végzett egy érdeklődő csapat két kolléga segítségével, mely 

munkát egy kiállítás, ill. annak tárlatvezetése zárta.  

 

Projekthetet is szerveztünk iskolán belül 2010-ben, melynek témája Finnország volt (a 

Kalevala ünnep alkalmából). Ilyen egy hetes tevékenységsorozatot minden évben 

szeretnék beépíteni a tanórai foglalkozásokba mindig más, aktuális témát a középpontba 

állítva.  

 

 

3.1.3  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

Közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot 

kialakítja, megteremti. A tanórákon, de a tanórán kívüli tevékenységeink során is elő kell 

segítenünk tanulóinkban a természeti és társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat 

kialakulását. 

A nevelőtestület, a szülői közösség és a diákönkormányzat 

döntési jogával élve – az 1999. évi XLII. törvény a 

nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának egyes szabályairól 4§ (7) bekezdés alapján 

– iskolánkat 2009. márciusban nemdohányzó 

intézménnyé nyilvánította. Ettől az időponttól kezdve az 

intézmény egész területén tilossá vált – felnőttek részére is 

– a dohányzás, dohányzóhelyet sem jelölhettünk ki. Ezzel 

is megelőztük a későbbi ez irányú pozitív változásokat. 

 

Mint nevelő nagy örömmel fogadtam az új köznevelési törvény rendelkezését, miszerint 2016. 

január 01-je után csak annak az érettségizőnek adható ki érettségi bizonyítvány, aki 

ötven óra közösségi szolgálat elvégzését igazolja. Ugyanis valahol el kell kezdeni a 

fiatalok társadalmi segítőkészségének kialakítását. Saját tapasztalatom is az, hogy sok 

mindent először kötelezővé kell tenni, hogy aztán a neveltek saját maguk érezzék át adott 

tevékenységek, így a közösségi szolgálat pozitív hatását. Az általam fentebb említett pozitív 

pszichológia egyik elvére pontosan ez is egy tökéletes példa, hiszen itt mindenki „nyer”, 

méghozzá pozitív érzelmeket. „A jószívűségnek, a szeretetnek, az igazságosságnak olyan a 

természete, hogy minél többet tudunk adni belőlük, annál több marad nekünk is.” (Krúdy 

Tamás írásából: „Boldogság, gyere haza!”, Psziché, 2012. III. évf., 2. szám). De hát Assisi 

Szent Ferenc is pontosan erre utal abban az imájában, melyből egy rövidke mondatot 

idéztem bevezetőmben: „Mert amikor adunk, akkor kapunk,…”. Érdekességként említem, 

hogy tudományos kutatók bebizonyították, hogy azok az emberek, akik rendszeresen önkéntes 

segítő munkát végeznek, 7 évvel hosszabb ideig élnek, mintha ezt nem tennék. Ez 

egyértelműen érthető, hiszen a segítségnyújtás (legyen a segített ember, vagy állat), egy 

közösségnek nyújtott bármiféle támogatás pozitív érzelmeket kelt, mely erősíti az 

immunrendszert, … . (Nem szándékozom itt további biológiai és pszichológiai magyarázatot 

adni.) 

Egy kis füzetben fogjuk rögzíttetni (hivatalos bélyegzővel és aláírással) a diákok által 

végzett közösségi szolgálatot, mely dokumentumban szereplő legalább 50 óra szolgálat 

esetén adhatunk csak érettségi bizonyítványt. 
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A tanulók osztályonként adott kertterületet gondoznak az iskola udvarán, saját 

osztálytermük épségéért, szépségéért is felelősek. Jövőre tervezem a leendő 11.-es 

természettudományi csoport tagjaival egy botanikai tanösvény kialakítását iskolánk 

udvarán, az épületünket körülvevő kertben. Ezek a munkák is hozzájárulnak a közösségi 

érzés erősödéséhez, és ténylegesen ezek a tevékenységek is közősségi szolgálatok, 

melyekről az osztályfőnök felelős nyilvántartást vezet (név, dátum, óraszám), s az alapján 

igazgatói igazolás adható. 

 

Fejlesztenünk kell a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. A továbbiakban is ösztönzöm a „Láthatatlan kiállítás” megélését Budapesten 

az osztályközösségek számára. Ezen kívül a Nézőművészeti Kft. és a Kolibri Színház közös 

előadását szeretném elhozni iskolánkba, melynek címe „Vakság”. Mert „ahhoz, hogy a 

látók egy vakkal valóban bánni tudjanak, vagy egyáltalán érintkezni vele, ahogyan az 

normális, ahhoz valamit meg kellene tanulniuk …” (az előadás alkotói). 

 

Igyekeznünk kell, hogy a tanulókat nyitottakká, megértőkké tegyük a különböző szokások, 

kultúrák, vallások iránt. E célt szolgálják – többek közt – etika, ember-és 

társadalomismereti, pszichológiai és filozófiai foglalkozásaink, különböző hazai 

(TÁMOP) és nemzetközi (Comenius iskolák közötti együttműködés) pályázat során, vagy 

saját ötleteink és meglévő kapcsolataink alapján megvalósuló projektünk.  

 

A szűkebb közösség és a tágabb társadalom hasznos tagjaként szükséges az önálló 

ismeretszerzés, véleményformálás és –kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, 

értelmezésének, megvédésének a képességei. Mindezen képességek fejlesztése történik a 

tanórákon, az osztályfőnöki órákon, az osztály-összejöveteleken, a diákközgyűlésen.    

 

Mivel az iskolában a legkisebb szervezett közösség az osztály, az osztályközösség fejlesztése 

lényeges. Az osztályfőnöki órák elsődleges célja az önismeret, személyiségfejlesztés, 

közösségfejlesztés, de ezen kívül a tanulmányi kirándulások, közös munka, egy-egy hétvégi 

túra, színházlátogatás, üzemlátogatás, „klubdélután”, osztályfarsang, mikulásdélután, stb. 

mind-mind lehetőséget kínál a közösség fejlesztésére. 

 

A diákönkormányzati munka nagy jelentősséggel bír a közösségfejlesztés, a 

kommunikációs kultúra, a véleménynyilvánítás gyakorlásának színtereként. 

A diákok e tevékenységének biztosítása megalapozott, hiszen e fórum segíti a közösség 

demokratikus működésének értékét tudatosítani, az egyéni és közérdek, a többség és 

kisebbség fogalmát a gyakorlatban tisztázni, valamint ezek fontosságát a közösséghez, ill. az 

egymáshoz való viszonyulásban. Megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek 

törvényes gyakorlására. Az iskola számára ez is egy pedagógiai eszköz az együttműködésre, 

kooperációra nevelésben, a konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek 

fejlesztésében. Megfelelő helyzetet teremt az állampolgári szerepre, a demokratikus 

életformára való felkészítés, azaz a jogok és kötelességek összetartozásának tudatosítása 

számára. 
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3.1.4  Minőségfejlesztés 
 

3.1.4.1 Feladataink a közeljövőben 
 

 Elmondhatjuk, hogy testületünkben a team-munka gördülékenyebb, megfelelően folyik 

a szakmai párbeszéd a kollégák között, jó a kommunikáció, az információáramlás, 

illetve –csere. Ezeken természetesen még lehet egyes esetekben javítani. 

 Szeretnénk megnyerni még azt az egy-két kollégát a közösen végzett munkának, akik 

kívülről szemlélődnek, vagy csak a saját hobbijukat űzik. 

 A feladat- és felelősségmegosztás javult az utóbbi években, de van még mit tenni e 

területen. 

 A tervezés, szervezés, előkészítés, ellenőrzés, értékelés folyamata már többnyire 

megfelelő, de az ellenőrzésre nagyobb hangsúlyt fektetnünk, rendszeresebbé kell 

tennünk.  

 A házirendet nemcsak betartatni kell a tanulókkal, hanem minden munkatársra 

vonatkoznak a benne foglaltak. 

 Az elfogadott pedagógus etikai kódexben és a Kjt.-ben rögzítetteknek megfelelően 

kell minden kollégának viselkednie. 

 Kiépített partneri kapcsolatainkat erősítjük, ápoljuk, de új kapcsolatokat is 

létesítünk.  

 Intézményünk technikai dolgozóival megerősödött a mindennapi kapcsolat, viszont 

szükséges munkájuk fokozottabb ellenőrzése, rendszeres értékelése. 

 Segítjük a gyermekgondozásból visszatérő, ill. adott szakjukat kezdőként tanító, vagy 

másik iskolából áthelyezéssel átkerülő kollégák szakmai munkáját, s 

beilleszkedésüket az iskolai életbe. 

 Felmérjük az érintettek elégedettségét a további minőségi munka végzése érdekében.  

 

A folyamatos önértékelést minden szinten alkalmazzuk: 

 

 intézményi szinten az elégedettségi felmérés, valamint TQM-szintünk megállapítása – 

ezeket kétévente végezzük el; 

 az adott feladatok véghezvitelére szerveződött munkacsoportok (mint minőségi körök) 

önértékelése – majd a tapasztalatok írásban rögzítése az iskolai dokumentációban; 

 a pedagógusok ill. a többi közalkalmazott teljesítmény-értékelésénél a reális önértékelés 

csökkenti a konfliktushelyzetet; 

 az egyes pedagógusok önértékelése – a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés 

jutalomként való kiosztásánál is fontos. 

 

 Ha tovább végezhetem a fenntartó bizalmával igazgatói hivatásomat, a következő, 2012. 

őszi „önképzésünk” központi témája az érzelmi intelligencia fejlesztése az iskolai 

munka hatékonyságának növelése érdekében, melyet két kolléganőmmel fogunk vezetni. 

Természetesen ez is önismerettel indul. Ezen kívül – e témához szorosan köthető – új 

pszichológiai irányzat, az ún. pozitív pszichológia (melynek kulcsszavai: az erkölcs és 

az akarat) alapjaival szeretném kollégáimat megismertetni. 

 

 Iskolánk minőségfejlesztését szolgálja az is, hogy rendszeresen vannak gyakorló 

egyetemista MA-hallgatóink különböző felsőoktatási intézményekből, leggyakrabban 

az ELTE természettudományi vagy bölcsész karáról. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

pszichológus hallgatói rendszeresen hospitáltak/hospitálnak ill. résztanítást folytatnak 

gimnáziumunkban. Hivatalos élő szerződés alapján a Selye Egyetem gyakorló 
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gimnáziuma vagyunk, de a szlovákiai gazdasági jogszabályok úgy módosultak, hogy 

kollégáim addig nem vállalják a mentorálást, amíg kedvező változás nem történik e téren. 

Ez a tevékenység mindenképpen egy szakmai elismerés gimnáziumunk számára, amely a 

kollégákat is a minőségi munkavégzésre ösztönzi, és iskolánk jó hírnevét is erősíti.  

 

 

3.1.4.2 A minőségfejlesztéstől várt eredmények/elvárások 
 

Általánosan megfogalmazható célunk, hogy szeretnénk jobbak lenni, mint eddig. Az iskola 

életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. 

 

A tanulókkal szeretnénk jobb eredményeket elérni (igaz ennek lehetősége attól is függ, 

milyen képességű tanulókat tudunk beiskolázni) nemcsak tanulmányaik során (melyhez 

nélkülözhetetlen a megfelelő tantárgyi és pedagógiai tudás, az egyéni bánásmód, a 

segítségnyújtás, a minden tanulóra egyformán odafigyelés), hanem szeretnénk emelni 

neveltségi szintjüket is.  

Minden kollégának szívén kell viselnie minden neveltünk sorsát: teljesítményromlásuk, 

magaviseleti zavaraik mögé nézve fel kell ismernünk érzéseiket, magyarázatot kell 

találnunk reakcióikra, a negatív változásokra. Feltárva az okokat segítenünk kell őket – 

mindaddig, amíg tudjuk, amíg képességeink és lehetőségeink engedik. Ebben a feladatban is 

kérjük ki egymás véleményét (a szakmai titoktartást természetesen betartva), tanácsát, ha 

egyedül nem boldogulunk. 

 

Elvárjuk azoktól a kollégáktól, akik iskolánkban akarnak dolgozni, közénk akarnak tartozni, 

hogy képesek legyenek, s akarjanak csapatban dolgozni, együttműködni. Fejlesztenünk 

kell magunkban az őszinte, folyamatos, kulturált szakmai párbeszéd, a pozitív 

problémamegoldás képességét, az érzelmi intelligencia szintjét.  

A kollégák az információáramlás során legyenek megfelelő „vevők” is, feladataikat 

pontosan, az adott határidőre teljesítsék, s annak elvégzése után a jövőbeni munka javítása 

– s a szervezést tekintve -, könnyítése érdekében tiszta, áttekinthető módon dokumentálják 

tapasztalataikat. 

Természetes elvárás a kollégák felé, hogy a nevelő-oktató hivatás gyakorlásában mindenki a 

tőle telhető maximumot nyújtja, szeretettel foglalkozik tanítványainkkal, igazságos 

irányukban, így pozitívan hat személyiségfejlődésükre, s megszeretteti velük a 

tantárgyakat, a tanulást; törekszik a partnereinkkel való harmonikus kapcsolattartásra, 

erősíti iskolánk jó hírnevét. Betartja a köznevelésről szóló törvényben, a pedagógus 

etikai kódexben leírtakat, annak minden pontját, erkölcsös, tisztességes, becsületes 

viselkedésével – az iskola falain belül és kívül egyaránt - személyes pozitív, követhető 

példát mutat neveltjeinek. 

Aki nem tud, vagy netán nem akar ezeknek a pedagógusok számára magától értetődő 

elvárásoknak megfelelni, nem illik intézményünk profiljába. 

 

 

3.1.5  Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, 
szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

Az ifjúságvédelmi feladatokat elsősorban az osztályfőnököknek kell ellátniuk.  

Ifjúságvédelmi felelősünk legutoljára a 2004/2005-ös tanévben végezhette nagyobb anyagi 

juttatásért munkáját (a Kt. 1 fő/iskolában határozta meg akkor ezt a feladatellátást) - a 

költségvetés könnyítése miatt nem teljes állásban, hanem 10 óra kedvezmény mellett. 2005-
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ben módosult a Kt. 1. sz. melléklet Első része, miszerint az ifjúságvédelmi felelős alkalmazása 

a továbbiakban nem kötelező, csak ajánlott lett, így 2005. szeptembertől már egyáltalán nem 

volt finanszírozási lehetőség erre a tevékenységre. 2009. januártól – a városhoz való 

kerülésünk után – heti 4 óra kedvezményben részesülő ifjúságvédelmi felelőst 

alkalmazhattunk. Jelenleg (a 2010/2011-es tanévtől) a Kt. „minimalista” szabályozását 

betartva, a fenntartó három halmozottan hátrányos helyzetű tanuló után biztosít heti egy 

óra kedvezményt ifjúságvédelmi felelősünknek. Pedig egyre több azoknak a tanulóknak 

a száma, akikre fokozottabban oda kell figyelni, akik olyan lelki és szociális 

„háttérproblémákkal” küzdenek, amely esetekben az osztályfőnök, és az ifjúságvédelmi 

felelős ez irányú tevékenysége nem elegendő. Én magam is - önként vállalt feladatként – 

mint segítő foglalkozom ifjúságvédelemmel, de ez nem megoldás e feladat ellátására. 

Örömmel vettük az idei tanévben az iskolapszichológus (aki nálunk végezte gyakorlatát) 

„beállítását”, még akkor is, ha csak kéthetente tudott két órát diákjainkkal foglalkozni. De ez 

is csak pár hónapig tartott (a pénzhiány miatt). Bízunk benne, hogy a köznevelési törvény 2. 

sz. melléklete ténylegesen életbe lép 2013. szeptember 01-jétől, miszerint 1-500 

tanulólétszám között fél állásban alkalmazni kell iskolánként egy iskolapszichológust. 

 

Az ifjúságvédelmi felelős fogja össze az osztályfőnökök ilyen jellegű „munkáját”, segíti őket 

kapcsolatai révén a megfelelő segítség elérésében, tájékoztatókon, továbbképzésen szerzett 

ismereteit átadja nekik, ezzel is támogatva munkájukat. 
 

A szociális hátrányokkal küszködő tanulókról először is tudomást kell szereznünk. Ezt vagy 

magától a hátrányos helyzetű diáktól tudjuk meg, vagy először is észleljük a probléma 

meglétét, vagy a többi tanulótól, szülőktől kapunk jelzést. Szükség esetén családlátogatáson 

vesznek részt az osztályfőnökök az ifjúságvédelmi felelőssel, vagy nélküle, ezzel megismerve 

valamelyest a hátteret.  

 

A jogszabály által meghatározott hátrányos helyzetű, ill. halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókról nyilvántartást vezetünk, melyet a fenntartóval egyeztetünk. 
 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeink: 

 Felzárkóztató ill. tehetséggondozó programok szervezése; 

 Drog- és bűnmegelőzési programok; 

 Pályaorientációs tevékenység, 

 Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, családlátogatásokon; 

 Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése; 

 Motiválás arra, hogy a tanuló kollégiumi ellátásban részesüljön; 

 Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel; 

 Pályázatok figyelése, részvétel pályázatokon. 

 

Alapítványunk a szociálisan rászoruló, tehetséges tanulóinkat ösztöndíjban (Dián Ferenc 

ösztöndíj) részesíti, amelyet karácsonykor adunk át a diákoknak. Tanulmányi kirándulás, 

külföldi cserekapcsolat esetén is támogatjuk őket útiköltségük egy részét átvállalva.  

 

3.1.5.1 Tanulói közétkeztetés 
 

Iskolánk nem rendelkezik konyhával, étkezővel, így azon tanulóink, akik a menzai 

szolgáltatást igénybe akarják venni, azt egy viszonylag közeli étteremben („Bogáncs”) tehetik 
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meg. Az iskola által szervezett étkeztetés igénybevétele esetén központi szabályzók szerint 

kapnak kedvezményt az arra rászorulók. 

A 2006/2007-es tanévben 25 fő (5,8%) élt a közétkeztetés lehetőségével. Meg kell jegyezni, 

hogy a közétkeztetést igénybevevő diákok fele 7-8. osztályos volt. Az étkező tanulók 56%-

a (14 fő) fizette a teljes összeget, 32%-a (8 fő) nagycsaládosként, 1-1 fő tartós betegként, ill. 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőként 50%-ot térített. Az étkezők közül 1 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló díjához járult hozzá az 

önkormányzat 50%-kal, akinek így ingyenes volt az étkezése.  

2008/2009-ben a közétkeztetést igénybe vevők száma 22 fő (6%) volt, az étkezők 45%-a (10 

fő) teljes összeget fizetett, 41%-a (9 fő) nagycsaládosként, 1-1 fő tartós betegként, ill. 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőként 50%-ot térített. Az étkezők közül 3 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló díjához járult hozzá az 

önkormányzat 50%-kal, nekik így ingyenes volt az étkezésük.  

2009/2010-ben közétkeztetést igénybe vevők száma a tanév elején 21 fő volt, a teljes összeget 

fizetők száma 7 fő, az 50% térítési díjat fizetők közül a nagycsaládosként kedvezményben 

részesülők száma 9, a tartós betegként felét fizetők száma 2, a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesülők száma 3. A menza-adag ára: 615.- Ft volt. A teljes árat fizetőké: 

465.- Ft, az 50%-os kedvezményben részesülőké: 233.- Ft. 

2010/2011-ben közétkeztetést igénybe vevők száma a tanév elején szept. 14 fő, a teljes 

összeget fizetők száma 8, az 50% térítési díjat fizetők közül a nagycsaládosként 

kedvezményben részesülők száma 4, a tartós betegként felét fizetők száma 1, a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő 1 f. volt. 

A menza-adag ára az előző évhez képest 75.-Ft-tal emelkedett (690.- Ft). A teljes összeg így 

495.- Ft, az 50%-ra jogosultak 248.- Ft-ot fizettek. 

Az idei tanévben szeptemberben 19 fő vette igénybe a közétkeztetést, akik közül 9 fő volt a 

nagycsaládos (50%-os kedvezmény). Tartós beteg és rendszeres gyermekvédelmi segélyben 

részesülő nem jelezte étkezési szándékát. Jelenleg ez a létszám 4 fővel csökken (2-2 fő). 

(Egyébként általában jellemző, hogy a tanév vége felé csökken az étkezők száma – ok: 

rendezvények, ünnepnapok, érettségi időszak).) Az ételadag ára megegyezik a 2011-es 

összeggel. 

 

3.1.5.2 Ingyenes tankönyvhasználat 
 

Ingyenes tankönyvhasználatra a 2006/2007-es tanévben még 162 (37,5%) tanuló volt 

jogosult. A hatályos szabályozás következtében – miszerint a gyermekét egyedül nevelő 

szülő esetében nem jár a támogatás – ez a létszám jelentősen csökkent: 2008/2009-ben már 

csak 65 tanuló kapta ezt a támogatást (19,6%). 2009/2010-ben közel ugyanannyi tanuló (63) 

volt jogosult, mint az előző tanévben (megoszlásuk: nagycsaládos 47 fő, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásban részesülő 9 fő, tartós beteg 7 fő). 2010/2011-ben 68, 

2011/2012-ben 83 tanuló vette igénybe ezt a támogatást, tehát 3 év közel megegyező 

létszámához képest idén kissé megugrott a jogosultak száma. 

 

Az ingyenes tankönyvhasználat ma már a könyvtárba bevételezett tankönyvek 

kölcsönzését jelenti. A célzott központi normatíva lecsökkent, a fenntartó kiegészíteni azt 

nem tudja, így kérjük a felsőbb éves diákjainkat, valamint „elballagott” volt tanulóinkat, hogy 

ajánlják fel jó állapotban lévő tankönyveiket, melyekre már nincs szükségük. A 

könyvtári könyveket igénybe vevőket pedig arra kérjük, óvják a könyvek állagát, hogy 

minél többen tudják azokat a jövőben használni. Egy bélyegzőt is nyomunk a könyvekbe, 

melyre rávezetjük a tanévet, s a tanuló nevét, aki azt éppen kölcsönzi. Ez ösztönző lehet a 

taneszköz gondosabb forgatására. 
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3.1.6  A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumi pedagógus együttműkö-  
          désnek formái, továbbfejlesztésének lehetőségei 
 

 

A szülők hivatalosan a szülői értekezleteken és fogadóórákon kaphatnak tájékoztatást az 

iskola tevékenységéről és gyermekük előmeneteléről. Ezeknek a találkozóknak az időpontját  

 

az iskola munkatervében rögzítjük, és ezeket a dátumokat a szülőknek az első alkalommal 

kihirdetjük. A szülői értekezleten megvitatják közös problémáikat az osztályfőnökkel és 

egymással, adott esetben kérhetik az igazgató részvételét is bonyolultabb probléma 

megoldásának segítése céljából.  

 

A szülői közösség tagjai kéthavonta gyűlnek össze, ahol az igazgató tájékoztatja a szülőket az 

iskolai eseményekről, beszámol a tapasztalatokról. A szülők elmondják véleményüket, 

kérésüket, javaslatot tesznek, felajánlják segítségüket bizonyos esetekben.  

A szülők ezeken az alkalmakon túl is felkereshetik gondjaikkal az igazgatót, az 

osztályfőnököt, a szaktanárokat.  
 

A szülőkkel kialakítandó jó együttműködés, és a családi háttér megismerése (az 

ifjúságvédelem szempontjából fontos) érdekében szükséges a családlátogatás. Az 

osztályfőnökök az új – hetedikes és kilencedikes – csoportjaink esetén lehetőleg minél több 

diákot, illetve felsőbb évfolyamon azokat a tanulókat látogassák meg az otthoni környezetben, 

akikkel valamilyen probléma van.  

 

A szülőket hívjuk, s szívesen látjuk nagyobb rendezvényeinken, előzetes bejelentkezés után 

tanórát látogathatnak, jelen lehetnek a szóbeli érettségi vizsgán. Ez utóbbi lehetőségekkel 

nem élnek, nem akarják zavarba hozni a tanulókat. 

A szülői elégedettségi mérések eredménye szerint a szülők 84%-a tapasztalta úgy, hogy 

szívesen látják őt az iskolában. 

 

A tanulók szintén bármikor kereshetik kéréseikkel, kérdéseikkel, problémáikkal az 

igazgatót, az osztályfőnököt, illetve az iskola minden dolgozóját. Ezt meg is teszik a diákok, s 

bizonyára ez az oka annak, hogy a diákközgyűlésen csak kevés kérdés vetődik fel, és azok 

sem különösen jelentősek. Iskolánk légköréről elmondható, hogy nagyon jó, bizalommal 

teli, a tanulók zöme szívesen jár ide, ezt igazolják vissza felméréseink is. Ezt meg kell 

tartanunk, ill. erősítenünk. 

 

 

A kollégiumi nevelők is részt vesznek értekezleteinken, s 

ha nincs probléma, havonta jönnek be érdeklődni közös 

tanulóinkról az osztályfőnököktől, tanulmányozzák a 

naplóbejegyzéseket, kiírják az osztályzatokat. Kérem az 

osztályfőnököket, akik osztályában kollégisták vannak, 

látogassák meg őket második lakhelyükön. 
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3.2 Tanulócsoportok 
 

A 2012/2013-as tanévtől 9. évfolyamtól azt a tantervünket indítjuk, amelyet a 2003-as 

NAT elvárásai alapján készítettünk el, a helyi sajátosságokat és igényeket természetesen 

szem előtt tartva. A felsőbb évfolyamokon ehhez képest a 2014/2015-ben „ún.” kifutó 

tanterveink alapján tanítunk. 

 
 
3.2.1 Osztályt alkotó csoportok 
 

A társadalom, a szülők és a tanulók igényeit is szem előtt tartva úgy gondolom, hogy új 

irányultságú csoportot nem szükséges meghirdetnünk, így is nagy a kínálatunk. A 

közeljövőben továbbra is ezeket működtetjük.  

Ezek tehát: 

 hatévfolyamos csoport (2012. szeptembertől előreláthatólag 32 fővel indul a 7. 

osztály) 

 emelt szintű idegen nyelvi (német, angol) csoportok (2012. szeptembertől az angol 

indítható részcsoportként) 

 nyelvi előkészítőt (angol ill. német nyelvből) (a 2012/2013-as tanévben nem indul) 

 általános csoport (részcsoportként indul 9.-ben jövőre) 

 természettudomány/környezet- és természetvédelmi csoport (ősztől újra indul egy 

részcsoportként 9.-ben) 

 film és média csoport (2012. szeptembertől lesz ismét egy kezdő csapat/részcsoport) 

 belügyi rendészeti csoport (jövőre is indul részcsoportként) 

 emelt szintű informatika csoport (nem indul) 

 emelt matematika csoport (nem indul) 
 

A 8.-ból feljövő hatévfolyamos 9. osztály (32 fő) még két osztályunk lesz a 9. évfolyamon 

28-28 fővel (ha mindenki beiratkozik, aki felvételt nyert). 

 

A hatévfolyamos gimnáziumi oktatást és nevelést 19 évvel ezelőtt, 1993-ban kezdtük el, 

így az első ilyen jellegű osztályunk 1999-ben érettségizett kiemelkedő – 4,6 osztályátlagú - 

eredménnyel. Ugyanilyen évközi tanulmányi átlaggal „dolgoznak” ezen osztályaink (az 

eddigi 14 csoportból összesen csak kettő (!) nem nyújtotta/nyújtja ezt a teljesítményt); a 

felsőfokú továbbtanulási felvételi arányuk 100%-os.  

 

A 145/2006.(VII.25.) sz. közgyűlési határozat a hatosztályos gimnázium 2007/2008-as 

tanévtől kimenő rendszerben történő megszüntetését rögzítette. Ez alapján 2007. 

szeptemberében már nem indulhatott 7. osztályunk. Szülői kezdeményezésre a helyi, 

komáromi fenntartónk a 2010/2011-es tanévtől újra lehetőséget adott – a minimális indítási 

létszámot (25 fő) természetesen meghatározva, melyet mindkét évben túlléptünk (30, ill 28 

fő).  

 

Úgy gondolom, minden városban meg kell adni annak a lehetőségét - legalább egy 

gimnáziumi osztályban -, hogy azok a hatodikos kisdiákok, akik kiemelkedően jó 

képességekkel, a tanulás erős szándékával rendelkeznek, és magasabb színvonalon, egy új, 

pozitívan megerősítő, előrevivő közösségben szeretnék tanulmányaikat folytatni, ezt 

megtehessék. Az alkotmányos szabad iskolaválasztás jogával pedig csak akkor élhetnek, ha 

érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő kínálat is adott. 
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Várjuk a köznevelésről szóló törvény végrehajtási rendeleteit, melyek között – 

reményeink szerint – szerepelni fog a hatosztályos képzéssel szemben támasztott 

követelmények listája is. Azon leszünk, hogy ezeknek az elvárásoknak diákjainkkal 

megfeleljünk, s bízom benne, hogy ez sikerülni is fog. 
 

2010-ben aktualizáltuk a 2003-as évi NAT-nak megfelelően az összes tantárgyi 

tantervünket, a csoportok órakeretét is ehhez igazítottuk. Jövőre megjelennek a 

központi kerttanterveket, melyek közül választhatunk. Természetesen az is felmenő 

rendszerben kerülhet bevezetésre, míg a 2012. szeptembertől induló helyi tantervünk 

pedig fokozatosan „kifut”. 

 
 

3.2.2  Egyéb – nem osztálykereten belül működő - csoportok 
 

Ezekre a csoportjainkra szintén igény van (a fentebb leírt indokok alapján), így továbbra is 

működtetjük őket: 

 Utazás és Turizmus (11-12. évf.) (Jelenleg folyik felsőbb szinten a vita arról, hogy 

maradhat-e 5., vagy csak 6. választott érettségi vizsgatárgy lehet. Véleményünket 

továbbítottuk az illetékeseknek.)  

 gyógytestnevelés (7-12. évf.) (Az uszoda használatát az önkormányzat támogatja, így 

úszásoktatást is beépítettünk a 7.-es és 9.-es csoportjaink számára) 

 mozgókép- és médiakultúra (11. és 12. évf.) 

 

 

3.3 Akkreditált tanterveink 
 

A 28/2000.(IX.21.) OM rendelet 12.§ értelmében eljárást indítottunk három – kerettantervben 

nem szereplő – tantárgyunk (pszichológia, szlovák, hatosztályos biológia) jóváhagyására. Az 

általunk elkészített tanterveket az OKÉV elfogadta, s az azok alapján való oktatást 

engedélyezte.  

 

Pszichológiát húsz éve tanítunk, felismerve e tantárgy szükségességét a középiskolás 

korosztály körében. Ötödik tárgyként érettségi vizsgát is tehetnek belőle a fiatalok. Első 

pszichológus kollégánk a tantárgy érettségi követelményeit is kidolgozta, amelyet 

akkreditálásra benyújtottunk, így az alapján a 2005-ös új érettségin már vizsgázhattak 

belőle tanulóink.  
Mivel az országban egyedül a mi intézményünk akkreditáltatta a vizsgakövetelményeket 

is pszichológiából, az elmúlt években más gimnáziumokból is (Buda, Ajka) hozzánk jöttek 

osztályozó-, majd érettségi vizsgát tenni tanulók e tárgyból. Három középiskola 

szerződéskötés után átvette akkreditált tantervünket és érettségi vizsga követelményeinket. 

A pszichológiaórákat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia szakos hallgatói 

szokták látogatni. 

 

Meglepetten találtunk rá az interneten egy új pszichológia érettségi vizsga tervezetre, 

mely az általunk akkreditált szóbeli követelményeket megtartotta, csak tudományosabb, 

egyetemi „ízű” megfogalmazásokra cserélte, és írásbeli résszel is kiegészülne. (Örültünk 

volna, ha megkeresnek bennünket, akik az alapokat lerakták.) 

 

Hét évig tanítottuk a szlovákot mint idegen nyelvet felvidéki magyar nemzetiségi 

diákjainknak számára, akik vagy nyelvvizsgát, vagy érettségi vizsgát tettek belőle. Az 
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elmúlt 12 évben – mivel visszaesett a felvidéki tanulóink száma – nem tudunk tanórai 

foglalkozást biztosítani e nyelvből. Így szlovákszakos kolléganőnk - aki az észak-komáromi 

Selye Gimnázium tanára volt, jelenleg Győrben tanítja e nyelvet, gimnáziumunkban pedig a 

másik szakját (magyar nyelv és irodalom) gyakorolja óraadóként-, igény szerint foglalkozik a 

tanulókkal, akik év végén adnak számot osztályozó vizsgán az adott év követelményeiből, s 

ezek végeztével érettségi vizsgát tehetnek – akár saját, akár vendégtanulókról legyen szó. 

Gimnáziumunk hírnevét öregbítette az is, hogy 2005 (új kétszintű érettségi bevezetése) és 

2010 között rendszeresen jöttek fiatalok az észak-komáromi Selye Egyetemről iskolánkba 

szlovák nyelvből érettségi vizsgát tenni, ui. az egyetem vagy a felsőfokú nyelvvizsgát, vagy 

a nálunk tett középszintű érettségit (!) írta elő hallgatói számára. 

 

 

3.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések és az iskola 
hagyományai   
 

 

Az 1848/49-es, az 1956-os forradalom és szabadságharcról, 

valamint a trianoni döntésről, annak következményeiről a 

Nemzeti Összetartozás Napján iskolai ünnepséget tartunk. 

Ez utóbbiról mi már akkor ünnepélyes keretek között 

megemlékeztünk (2010. júniusban), amikor még egyeztetés 

tárgya sem volt ennek az ünnepnek az iskolai bevezetése. 

 

Illendően tartunk megemlékezést az Aradi vértanúkról, a 

kommunista diktatúra és a holokauszt áldozatairól. 

 

 

1998-tól 2008-ig azokat a tanulóinkat, akik a négy, ill. hat év alatt végig kitűnő teljesítményt 

nyújtottak, a ballagási ünnepségen Jókai-emlékplakettel jutalmaztuk. Javaslatomra 2008-tól 

minden évben megkapja egy végzős tanuló ezt a díjat, annak elismeréseként, hogy a 

gimnáziumi évek alatt kiemelkedően teljesített a tanulmányokban, a közösségért végzett 

munkában és magaviselete sem hagyott kivetnivalót maga után. A díjazott tanuló 

kiválasztása előzetes tanári és diákvélemények figyelembe vételével történik egy bizottság 

döntése alapján. Szavazategyenlőség esetén az igazgató véleménye dönt. 

 

Az "Eredményeink" faliújságon figyelemmel kísérhető az adott tanév folyamán, melyik 

tanuló, melyik versenyen, milyen eredménnyel végzett, ki miből milyen szinten tett 

nyelvvizsgát. 

 

Az éves rendezvényeink (gólyabál, egészségnap, mikulás, 

adventi készülődés: koszorúkészítő, teremdíszítő verseny, 

süteménysütés, teakóstoló, karácsonyi ünnepség – 1996 óta -, 

szalagavató bál nyitótánccal – 1997 óta -, Biró György 

kosárlabdatorna – 1992 óta -, idegen nyelvi est/délután – 1996  

óta -, diáknap,  májusfaállítás/-díszítés, házi tanulmányi 

versenyek, ballagás) között vigyázva őrizzük – az 1975-ben 

indult, majd 1976-ban, s utána kétévente februárban meg-

rendezésre került és kerülő – Jókai-napot.  Erre az emléknapra 

irodalmi, képzőművészeti pályázatokat írunk ki mind a megyei, mind a felvidéki középiskolás 

tanulók körében, irodalmi, zenei vetélkedőt, versenyt bonyolítunk le, valamint egy-egy neves 
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előadót hívunk meg a nap még teljesebbé tételére. A köztes évek februárjában ún. Művészeti 

Hetet szervezünk – tettük ezt első alkalommal 1999-ben -, melynek keretében a 

művészetekkel kapcsolatos ismeretterjesztő előadást tartunk, képzőművészeti kiállítást, 

táncházat, mesemondó és szavalóversenyt rendezünk, filmeket vetítünk, valamint zeneiskolás 

tanulóink koncertjét élvezhetjük. A környezetvédelmi nevelés elősegítésére nyolcadik éve 

rendezünk természetfotó-versenyt és –kiállítást, vetélkedőt, előadót hívunk jeles világnapon 

(minden évben más-más világnapra esik választásunk). Idegen nyelvi napokat 2007-ben 

szerveztünk, bonyolítottunk először, amelyen az iskola minden tanulója tevőlegesen részt vett. 

 

Idén gimnáziumunk alapításának 70. évfordulójára, egyben iskolánk névadójára is 

emlékeztünk (született: 1825. febr. 18.) a hagyományos Jókai- napot Jókai hétté kibővítve a 

2012. február 13. és 17. közötti héten. Egy tartalmas ünnepi kiadvánnyal is készülünk, 

hogy maradandóvá tegyük ezt a jubileumot.  

 

 
Hagyományainkat őrizzük, ápoljuk, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy legyen múltunk, de 

alkalmazkodva a változásokhoz, az új igényekhez, módosítunk is és új hagyományokat is 

teremtünk. 
 

 

 

 

 

ÖSSZEGZÉS 
 

Pályázatomban a tervek, a vezetői program, amit szeretnék kollégáimmal együtt 

megvalósítani, az előző tizenhatéves közös munkánk folytatása. A helyzetelemzés ennek az 

együttműködésnek az eredményét tükrözi, ami nem egy lezárt egység, hanem egy folyamat 

pillanatnyi állapota.  

Úgy gondolom, sok mindent tettünk eddig is diákjaink érdekében, sok mindent tettünk a 

fejlődésért, a jó hírnév megszerzéséért, ill. megtartásáért. De ez a munka nem állhat meg, mint 

ahogy Faust mondta: „Most állj meg pillanat!”, „nem ülhetünk a babérjainkon”, mert akkor 

bezárulna előttünk a fejlődés útja. Már pedig a pálmának nőnie kell.  

A világ színpada pedig állandóan változik, ahogy a rajta szereplők is. Mi mindnyájan. Ehhez 

pedig alkalmazkodnunk kell, magunkat, és az örök értékeket fel nem adva, azokat hitelesen 

továbbadva. Hiteltelen, vagy hitelét vesztett pedagógus, nem pedagógus, nem nevelő. 

És hinni kell, jó pedagógus nem lehet e nélkül az ember. Hiszek kollégáimban, hogy 

hivatástudattal csak a JÓT akarják tenni fiataljaink érdekeit szem előtt tartva. De főként 

hiszek a SZERETET-ben, annak erejében, jótékony hatásában, „a végső valóságban” (N.D. 

Walsch). „A gyáva ember képtelen a szeretet kimutatására, az a bátrak kiváltsága.”- mondta 

Mahatma Gandhi. Ezért …. kérlek Benneteket, kedves Kollégáim, legyetek bátrak. 
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Köszönöm, hogy megtiszteltek/megtiszteltetek azzal, hogy elolvasták/elolvastátok a 

pályázatomat. 

 

 
 

 

Szabóné dr. Mühlenkampf Erika 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
 

 

1 db részletes szakmai önéletrajz 

1 db európai önéletrajz 

1 db erkölcsi bizonyítvány 

4 db végzettséget igazoló diplomamásolat: 

 962/2000.sz. oklevél   - BMGE 

 ED-5/1996.sz. oklevél (latin nyelvű és annak hiteles magyar nyelvű fordítása)- JPTE 

 20/1991.sz. oklevél     - JATE 

 436/1987.sz. oklevél   - JPTE-TK 


