A pályázat azonosító száma:
TK/153/01751-1/2018

Tisztelt Igazgató Asszony, Polgármester Úr!
Tisztelt Közalkalmazotti Közösség, Szülői Szervezet, Diákönkormányzat!
Pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. 20./A § alapján meghirdetett Nyíregyházi Zrínyi
Ilona Gimnázium és Kollégium intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának
elnyerésére.
A megbízás időpontja határozott idejű, 2018.08.16-tól 2023.08.15-ig szól.
Azonosító szám: TK/153/01751-1/2018.
Tisztelt Igazgató Asszony! Polgármester Úr! Döntéshozók! Véleményező
Testületek!
Tisztelettel kérem Önöket, hogy 10 éves intézményvezetői munkám valamint a
pályázatomban felvállalt koncepció alapján – amennyiben méltónak tartanak –
támogatni szíveskedjenek!
Nyíregyháza, 2018. március 15.

Huszárné Kádár Ibolya
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Nyilatkozat (1)

Alulírott Huszárné Kádár Ibolya (szül.: Nyíregyháza, 1959.03.09., a. n.: Toka Ilona)
nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott,
pályázati adatbázisban szereplő TK/153/01751-1/2018 azonosító számú, teljes
pályázati anyagom sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléshez).

Nyíregyháza, 2018. március 15.

Huszárné Kádár Ibolya
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Nyilatkozat (2)

Alulírott Huszárné Kádár Ibolya (szül.: Nyíregyháza, 1959.03.09., a. n.: Toka Ilona)
nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott,
pályázati adatbázisban szereplő TK/153/01751-1/2018 azonosító számú, teljes
pályázati anyagom, pályázattal összefüggő kezeléséhez.

Nyíregyháza, 2018. március 15.

Huszárné Kádár Ibolya
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Szakmai önéletrajz
1959. március 9-én születtem Nyíregyházán, apai ágon több generációs
pedagógus családban.
Alapfokú tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskola Gyakorló Iskolájában
végeztem, majd a Zrínyi Ilona Gimnázium angol tagozatán tettem érettségi vizsgát
kitűnő eredménnyel. Középiskolás éveim során kétszer kerültem OKTV döntőbe
magyar irodalom tantárgyból.
Így szinte egyenes út vezetett a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem
szakára.

Egyetemi

éveim

alatt

nagy

tekintélyű

és

szeretett

professzoraim

megerősítettek abban az elhatározásban, hogy tanárként szeretnék dolgozni, bár a
tudományos kutatással akkor sem hagytam fel: történelemből az OTDK-n sikerrel
szerepeltem. 1982-ben kitüntetéses diplomát vehettem át.
V. évesként visszatértem alma materembe, a Zrínyi Ilona Gimnáziumba. Mindkét
tantárgyamat tanítottam, s később osztályfőnöki teendőket is elláttam.
1992-től 2008-ig Pintér Miklós igazgató úr mellett nevelési igazgatóhelyettesként
lehettem

részese

a

rendszerváltás

oktatási

folyamatainak,

majd

az

iskolakomplexumot teremtő beruházásoknak.
2000 júniusában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és
Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetői szakirányú szakképzettséget igazoló
oklevelet szereztem. (1-es számú melléklet)
A tehetséggondozással vezetőként sem hagytam fel. Tanítványaim számos versenyen
mérhették össze

tudásukat. Legnagyobb szakmai

sikerem az volt, amikor

diákjaimmal az 1956-os forradalom tiszteletére megrendezett országos vetélkedőn –
több mint 1300 csapatot magunk mögé utasítva – I. helyezést értünk el.
Mesterségbeli tudásomat továbbképzéseken folyamatosan bővítettem és bővítem. A
szaktárgyi tudás korszerűsítése mellett szívesen veszek részt módszertani és
vezetéselméleti kurzusokon. Ezek nemcsak tanári munkámat helyezik korszerűbb
alapokra, hanem szakszerűbbé teszik konfliktus- és stresszkezeléssel kapcsolatos
tevékenységemet, ugyancsak segítik pályázati menedzseri szerepemet is. Az utóbbi
években új irányként jelentek meg érdeklődésemben a pénzügyi ismeretekhez
kapcsolódó képzések.
2008-tól töltöttem be a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium igazgatói pozícióját.
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2013-ban a második ciklusra benyújtott pályázatom alapján újra bizalmat kaptam
az intézményvezetői beosztás elnyerésére.
Intézményvezetőként szakmai szervezetek munkáját is segítem, 2011 óta vagyok a
Gimnáziumok Országos Szövetségének választmányi tagja.
2014-ben több fordulós kiválasztás alapján kerültem be a TÁMOP-3.1.5/12-20120001 azonosítószámú kiemelt uniós projekt keretén belül megvalósuló, „A
pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” című
pilotprogramba.

2015-ben

készítettem

Pénzügytudatos iskola címmel.

el

mesterpedagógusi

pályázatomat

Ennek eredményeképpen 2016 január elsejétől

mesterpedagógusi besorolással rendelkezem.
Pedagógusi

munkám

elismeréseként

több

kitüntetést,

elismerést

kaptam

(2-es számú melléklet):
1983

Felsőoktatási tanulmányi érdemérem

1986

A diákközösségek segítéséért

1998

Nyíregyháza Megyei Jogú Város tanácsosi címe

2006

OKM miniszteri dicséret

2007

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított
„Oktató-nevelő munkáért” Vietórisz József-díj

2013

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj

Egyedül, mégis szerető és segítő családban élek.
Repülőmérnök férjem korai, tragikus halála miatt két gyermekünket egyedül
neveltem fel. Judit lányom a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem design- és
művészetmenedzsment mesterszakán végzett.
Jelenleg a Brick Visualnál dolgozik, emellett, a Magyar Formatervezési Nagydíj
kommunikációs vezetője.
Dóra,

a

Debreceni

Egyetem

kitüntetéses

diplomájának

birtokában

a

Koppenhágai Egyetem Ökológiai-Evolúció Biológiai Tanszékének PhD hallgatójaként
szerzett doktori fokozatot. 2017. óta Zürichben végzi kutatómunkáját.
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1. Helyzetelemzés

„Az iskola az a kitüntetett hely, mely sokféle módon részben célzottan, részben
akaratlanul, mélyen bevési a felnövekvő nemzedékbe egy bizonyos értékvilág
alapjait.”
(Zrinszky László)
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1.1. A ZIG helye a köznevelési rendszerben
A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium a 2017/18-as tanévben ünnepli alapításának
100. évfordulóját. Így természetesen históriája párhuzamosan fut a magyar
oktatástörténet nagy fordulataival: egyházi alapítás, államosítás, változó tantervek és
oktatási programok.
Az elmúlt évszázad során a Zrínyi Nyíregyháza és a megye meghatározó és kedvelt
intézményévé vált, kiemelt szerepet betöltve nemcsak az értelmiség nevelésében,
hanem a város szellemi életében is.
A Zrínyi legnagyobb érdemének a nyitottságot, a rugalmasságot és az új iránti
fogékonyságot tartom. Jókor és helyes irányban megtett lépések jelzik a folyamatos
innovációt: angol, francia tagozat a 60-as években, fakultációs kísérletek, ötnapos
munkahét bevezetése, bázisiskolai tevékenység stb.
A 90-es évek elején megjelent egy alapítványi-nyelvi osztály, a nulladik, mely
modellértékű változásokat indukált: kipróbálhattuk a team munkát, önálló
tananyagokat, mérőlapokat fejleszthettünk, érdekes tárgyakat vezethettünk be.
Mindez felszabadította a kezdeményezőkészséget, a kreativitást.
Ezzel a lendülettel, s a tehetséggondozás iránti elkötelezettséggel 2000-ben
alapítóként csatlakoztunk az Arany János Tehetséggondozó Programhoz.
A program új pedagógiai miliőt hozott az iskolába, mely a pedagógusoktól is új
képességek és attitűdök kialakítását várta el: önismeret, tanulásmódszertan,
személyiségfejlesztés, stb.
2004-ben a nyelvtanulás iránti társadalmi igény növekedésévre reagálva elindult az
első nyelvi előkészítő csoport, melynek felfutásával gimnáziumunk 24 osztályra
gyarapodott.
A pedagógiai reflexiók, a demográfiai elemzések és a tanulói teljesítmények alapján
2013 szeptemberétől a négy- illetve öt évfolyamos képzés arányainak és tartalmának
átgondolásával új iskolai struktúra és képzési rendszer kialakítása kezdődött, mely
jelenleg is tart.
Ezzel párhuzamosan szükségessé vált az iskolai dokumentumok korrigálása,
módosítása is. A NAT, majd a kerettantervek megjelenése folyamatosan épült be a
pedagógiai programunkba, helyi tanterünkbe. Ez a teljes képzési vertikumban a
2016/17-es tanévre vált kompletté.
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2013 óta fenntartónk kétszer is változott: 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, majd 2017-től a Nyíregyházi Tankerületi Központ lett. Ez utóbbi átvette a
szakmai irányítás mellett a működtetői feladatokat is.
Iskolánk több célú intézmény: gimnázium és kollégium, a kollégiumi nevelés a
székhely mellett egy telephelyen is (Tiszavasvári út) működik. A vonzó nevelési
programoknak

és

komfortos

kollégiumi

infrastruktúránknak

köszönhetően

beiskolázásunk gyakorlatilag az egész megyére kiterjed.
Több iskolahálózatnak is tagjai vagyunk: Arany János Programok, Új Nemzedék
Központ bázisiskolája, Pénziránytű Hálózat.
2011-ben és 2014-ben is elnyertük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Harmadik akkreditációnk eredményességéről a napokban kaptuk meg a visszajelzést.
Az intézmény eredményes nevelő, oktató munkáját, az ország szellemi életében
betöltött

szerepét

személyiségeket,

mutatja,

elismert

hogy

a

tudósokat

centenárium
és

kapcsán

művészeket,

sikeres

neves

közéleti

üzletembereket

hívhattunk vissza a közös ünneplésre.

1.2. Pedagógiai küldetésünk címszavakban
-

Tehetséggondozás

-

Esélyegyenlőség

-

A nyelvoktatás primátusa

-

Testi-lelki egészség

-

Partnerség és nyitottság

1.3. Személyi feltételek
1.3.1. Pedagógusok létszáma
Engedélyezett pedagógus álláshelyek alakulása a teljes intézményben:
2013/14

2015/16

2015/16

2016/17

2017/18

71,5 fő

71 fő

70,5 fő

69,5 fő

70,5 fő

(ebből

(ebből

(ebből

(ebből

(ebből

kollégium:

kollégium:

kollégium:

kollégium:

kollégium:

16 fő)

16 fő)

16 fő)

16 fő)

16 fő)
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A gimnáziumban 2014 szeptemberétől – az osztályok számának csökkenése
ellenére – nőttek a pedagógus terhek. Hét kollégánk bekapcsolódott a szakértőiszaktanácsadói hálózatba, az órakedvezményeiket nem kompenzálták. Így heti 25-26
órát kellett a gimnáziumi pedagógusoknak ellátniuk. További problémát jelentett az
öregségi nyugdíjba vonultak álláshelyének zárolása.
Ehhez képest lényegi javulást hozott a 2017/18-as tanév. A Nkt. 62.§ 6-os bekezdése
lehetővé tette az osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői teendők beszámítását a
tanítással lekötött időbe. A Nyíregyházi Tankerületi Központ pedig ellensúlyozva a
szakértők, szaktanácsadók kiesett óratömegét, két új státusz létesítését engedélyezte.
Ezzel a gimnáziumi átlagóraszám 22,5-re, a kollégiumi pedig 30-ra csökkent.
A kollégiumban az éjszakai ügyeletek miatt változatlanul magas a túlmunka aránya.
A félévkor bekövetkezett, előre nem prognosztizálható személyi változásokat (szülési
szabadság, tartós betegség) jórészt belső átcsoportosítással sikerült megoldani.
1.3.2. Pedagógusok életkor és nemek szerinti összetétele
A tantestület többsége több évtizede az intézmény pedagógusa. Nagyon erős az
identitás. Ezt nem csak az mutatja, hogy elkötelezettek a Zrínyi alapértékei iránt,
hanem azt is, hogy sokan egykori iskolánkba jöttünk vissza tanítani (25 fő).
Az életkor szerinti megoszlás hasonló az országos átlaghoz. Sajnos, nincs 30 év alatti
kolléga, 60 év fölött pedig 9-en tanítanak.

Fő

Életkor szerinti megoszlás nemenként
összességében
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Férfiak
Nők

Életkorkategóriák
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Életkor szerinti megoszlás
a gimnáziumban
Kevesebb, mint
25 éves
0%

Több, mint 64
éves
0%
60-64 éves
15%

25-29 éves
0%
35-39 éves
7%

30-34 éves
9%

55-59 éves
11%

40-44 éves
14%

50-54 éves
20%

45-49 éves
24%

Életkor szerinti megoszlás
a kollégium 1.-ben

Kevesebb, mint
25 éves
0%
55-59
éves
0%

Több, mint 64
éves
0%

60-64 éves
13%

30-34 éves
0%

35-39 éves
12%

50-54 éves
25%

40-44 éves
25%

45-49 éves
25%
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25-29 éves
0%

Életkor szerinti megoszlás
Több, mint 64
a kollégium 2.-ben
éves

Kevesebb, mint
25 éves
0%
60-64 éves
0%

0%
25-29 éves
0%
30-34 éves
11%

55-59 éves
22%
50-54 éves
11%

35-39 éves
34%
40-44 éves
22%

45-49 éves
0%

(Kollégium 1= székhely, Kollégium 2= telephely)
Mint látható, a gimnáziumban lesz legerősebb a generációváltás: a következő 2-3
évben a pedagógusok 12 %-a (!) vonul nyugdíjba.
Az életkor adott összetétele számos iskolaszervezési problémát is indukál: hiányzások
miatti helyettesítés, terhelhetőség, éjszakai ügyeletek ellátása stb.
1.3.3. Képzettségek, továbbképzés, életpálya
Valamennyi pedagógus rendelkezik a Nkt-ben előírt képzettségi, végzettségi
követelményekkel. A szakos ellátottság megoldott. A kollégiumi tanárok egyetemi
végzettségük birtokában sikeresen vállalnak szerepet a tehetséggondozásban, egyéni
felzárkóztatásban. Többen speciális diplomákkal is bírnak: Európa Unió szakértő,
vegyészmérnök, pénzügy, tehetségfejlesztő.
Fél állásban iskolapszichológus végzi tanulóink mentális gondozását, fejlesztő
pedagógusunk nincs.
A tantestület nyitott a szakmai megújulásra, szívesen vettek részt továbbképzéseken.
A hétéves ciklus alatt az elvárt kreditmennyiség sokszorosát szerezték, és szerzik
meg. Az AJTP-források fedezetet jelentenek az iskolai és személyes érdekek
összhangjának

megteremtésére

is

(diákrelax,

önismeret,

tanulásmódszertan,

tehetségfejlesztés). 2014-től a megnövekedett munkaterhek, a minősítések és a
forráshiány miatt a továbbképzéseken való részvétel visszaesett.
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2017-től a költségvetés újra biztosít forrásokat a továbbképzésekhez, igyekszünk
kihasználni a különféle pályázatokhoz kapcsolódó lehetőségeket is.
Az életpálya-modell bevezetése óta a kollégák több, mint 50 %-a szerzett minősítéssel,
pilotban való részvétellel vagy életkora alapján fokozatot:
2018-ban már öten védték meg a portfóliójukat, illetve mesterprogramjukat, 1 fő
kutatótanári minősítés folyamatban van.
Az életpálya szakaszai szerinti összetétel:
-

Kutató:

1 fő

-

Mester:

14 fő

-

Pedagógus 2:

24 fő

-

Pedagógus 1:

32 fő

A lendület szerencsére nem áll le, a 2018. februárban meghirdetett speciális feltételek
alapján öt pedagógus jelezte, hogy szeretne bekapcsolódni a mesterprogram
kidolgozásába.

Életpálya-fokozatok kimutatása
1%
34%

20%
Kutató
Mester

45%

Ped. I
Ped. II.

Szakvizsgával 30 pedagógus rendelkezik, közülük többen mentortanárként segítik a
pedagógusképzést nemcsak a gimnáziumban, hanem a kollégiumban is.
1.3.4. Nevelő-oktató munkát segítők
A pedagógusok adminisztratív, IKT teendőit, az iskolai élet zavartalan működését
négy munkatárs segíti: 2 iskolatitkár, 1 kollégiumi titkár, 1 rendszergazda.

A

rendszergazda felel a kollégiumok számítástechnikai termeinek biztonságáért is. A
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dolgozók közül hárman pedagógus végzettséggel rendelkeznek, így Pedagógus 1
fokozatba kerülhettek. A nem pedagógus munkatárs kiemelkedő munkavégzése miatt
a köznevelésben alkalmazható 10%-os kiegészítésben részesül.
Mindannyian

több

éve,

évtizede

a

Zrínyi

alkalmazottai,

szakértelmükkel,

elkötelezettségükkel jelentősen tehermentesítik a vezetőség munkáját is.
1.3.5. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő dolgozók
2017. január elsején megszűnt az a felemás helyzet, ami 2013-ban a fenntartó és a
működtető szétválasztásával jött létre. A Középfokú Intézményeket Működtető
Központtól a technikai státuszok átkerültek a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz.
Sajnos, nem feltétlenül a nagy tapasztalattal és helyismerettel rendelkező technikai
állomány tért vissza, hiszen többen a sorozatos átszervezések miatt új munkahelyet
kerestek.
A

Nkt.

61.§

(5)

bekezdése

szabályozza

a

gazdasági,

ügyviteli,

műszaki,

kisegítő dolgozók számát. Esetünkben a telephely, illetve annak nagy területi
kiterjedése duplikálja az egyes funkciókat (gondnok, udvaros, portás).
A Tankerületi Központ – megértve sajátos helyzetünket – jelenleg 26 státuszt biztosít
az alábbi bontásban:
Gimnázium

Kollégium

Tiszavasvári út

Telek területe: 9558 m2 Telek területe: 3250 Telek
Beépített
Alapadatok

alapterület: m2

területe:

34440 m2

1860 m2

Beépített alapterület: Beépített

Udvar: 7679 m2

1085 m2

alapterület: 2252 m2

Udvar: 2165 m2

Tornacsarnok: 1630
m2

1

fő

gazdasági 1 fő portás

ügyintéző
Dolgozók
száma

3 fő takarító

1 fő karbantartó

2 fő portás

1 fő gondnok

1 fő gondnok

1 fő portás

és 1 fő udvaros

munkaköre

1 fő kertész-udvaros

6 fő takarító

1 fő karbantartó
1fő gépkocsivezető/
oktatástechnikus
5 fő takarító
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2017 tavaszán kaptunk egy gazdasági ügyintézőt, aki átvette az iskolavezetéstől a
2013 és 2016 között kényszerűen ellátott gazdasági-pénzügyi teendőket.
A technikai dolgozók az alapfeladatuk ellátása mellett kiveszik részüket a
bérbeadásból származó többletmunkából is.
A közfoglalkoztatási programba bekapcsolódva rendszeresen igénylünk kisegítő
dolgozókat.
A műszaki és kisegítő dolgozók visszatérésével újra kellett osztani a feladatokat,
átgondolni az egyes munkakörök tartalmát, egymáshoz való viszonyrendszerét.
Komoly szervezetfejlesztési feladat volt.
1.3.6. Tanulói létszámadatok
Az iskolaszerkezet átalakítási folyamata miatt csökkent az iskolai létszám.

Gimnáziumi tanulói létszám változása
800
700
600
500
400
300
200
100
0

721

2013/14

675

2014/15

638

2015/16

625

619

2016/17

2017/18

2013-ban még 23 osztályban 721-en kezdték meg tanulmányaikat, 2017-ben a 19
osztályban 619-en. A fogyás azonban nem arányos.
Mint látható, az iskolánknak szóló érdeklődésnek köszönhetően egy osztály
kivonásával mindössze 6 fővel csökkent a létszám 2016 és 2017 között. Az
osztálylétszámok folyamatos emelkedést mutatnak. A fenntartó engedélyével élünk a
jogszabályban rögzített 10-15%-os túllépés lehetőségével. Kilencedik évfolyamon
36-38 fős osztályaink vannak.
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1.3.7. Tanulói összetétel

A tanulólétszám megoszlása
700

625

619

600
500

413

412

400
300
166

200
52

100

160

46

2

1

0

Az ábra szemlélteti a kollégisták és bejárók arányát is.
Kihasználva két kollégiumunk tanuló- és tanulásbarát adottságait, beiskolázási
vonzáskörzetünk szinte az egész megyét érinti. A kollégisták magas száma összefügg
iskolaszerkezetünkkel

is.

Az

AJTP-be

jórészt

szociokulturálisan

hátrányos

kistelepülésekről érkeznek növendékeink. A nyelvi előkészítőt is szívesen választják
a vidékről érkezők, mert esetükben nem mindig biztosított az általános iskolában a
nyelvoktatás magas szintje.
A bejárók számára a vasútállomás és a buszpályaudvar közelsége miatt is praktikus
választás a Zrínyi.
A Tiszavasvári úti kollégiumból diákjaink a H 40-es járattal közlekednek, a Szabolcs
Volán Zrt. figyelembe veszi az iskolakezdést. Az AJTP-s tanulók helyi közlekedését a
program fedezi.
1.3.8. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
A magyar oktatás egyik legnagyobb feladata, hogy legyen képes kompenzálni a
leszakadó

kistérségekből

érkező,

szegényebb

sorsú

tanulók

előrehaladását,

megakadályozni a korai iskolaelhagyást.
A méltányos iskola egyik ismérve a hátránykompenzáció, a tanulási esélyek
biztosítása.

Az

Arany

János

Tehetséggondozó
15

Program

több

szintű

együttműködésének köszönhetően jelentős módszertani tudásra tehettünk szert e
témakörben. Ezzel a lemorzsolódás minimalizálható.

HH-s HHH-s tanulók aránya
60
49

50

42

38

40

32

30

30
25

23

HH

21

20

19

2015/16

2016/17

2017/18

20

HHH

10
0
2013/14

2014/15

A kollégiumi nevelés a célcsoport számára inkluzív pedagógiai környezetet biztosít:
komfortos lakhatás, ingyenes étkezés, korrepetálások, lazító programok.
Két kollégiumunkban a 2017/18-as tanév októberi statisztikája szerint 25 (14+11)
diák hátrányos helyzetű, 20 (9+11) tanulónk halmozottan hátrányos helyzetű. 133
(54+79) tanulónk gyermekvédelmi határozattal is rendelkezik.
(Az első a székhely, a második a telephely adata.)
1.3.9. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók aránya
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók aránya az iskolai
létszám csökkenése ellenére folyamatosan nő.

BTMN, SNI
30

27

25

22

20
15
10

16
13

BTMN

10
6

SNI

6

5

2

1

3

0
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Míg a 2013/14-es tanévben a BTMN-es tanulók aránya 1,3% volt, ez jelenleg 4,3%.
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A szakértői vélemény alapján részképesség-zavarok okozzák a tanulási nehézséget. A
kedvezményeket, felmentéseket határozati formában megkapják tanulóink, de
fejlesztő pedagógus hiányában az iskolai keretek között szisztematikus fejlesztés nem
történik. A differenciált foglalkoztatás és számonkérés önmagában nem hoz megfelelő
eredményt. Ez rendszerszintű problémát is okoz.
2017-ben a kompetenciamérést 9 BTMN-es tanuló írta meg, átlageredményük az
iskola egészének teljesítményt is visszavetette.
SNI-s tanulóinkkal utazó pedagógus heti rendszerességgel foglalkozik.
1.3.10. Kollégiumi létszámadatok
Kollégiumi kapacitásunk összesen 321 fő. 174 diákot tudunk elhelyezni a Széchenyi
utcai

épületben,

147-et

a

Tiszavasvári

úti

telephelyen,

az

Arany

János

Tehetséggondozó Kollégiumban.
Az iskolai létszám csökkenésével csak némileg csökken a saját kollégistáink száma:

Az elmúlt 5 év gimnáziumi és kollégiumi
és létszámadatai
800
700

675

638

625

619

600
500
400
300

295

304

2014/15

2015/16

307

305

Iskola
Kollégium

200
100
0
2016/17

2017/18

A viszonylagos stabilitás magyarázata, hogy az Arany János Tehetséggondozó
Programban tanulók kötelező kollégiumi ellátásban részesülnek. Ez az 5 évfolyamon
általában 160 fő körüli létszámot jelent.
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A többi férőhely feltöltése sokirányú szervezőmunkát és együttműködést igényel.
Központi kollégiumunk egyre inkább városi kollégiummá válik, 9 másik középfokú
intézmény tanulóinak mindennapjait kell koordinálnunk.

Kollégisták összetétele:
Széchenyi úti kollégium
70

62

60
46

50
40

4

3

3

1

1

Arany

9

Széchenyi

10

Wesselényi

14

Kossuth

15

20

Eötvös

30

Vasvári:

Krúdy

Kölcsey

Művészeti

Zrínyi

0

Tiszavasvári úti kollégium
160
140

134

120
100
80
60
40
20

4

1

Kölcsey:

Waldorf:

0
Zrínyi:

Néhány tanuló nem képes megszokni a kollégiumi életformát, így év közben
kiköltöznek. Az ő helyüket nehéz pótolni.
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Lemorzsolódási mutatóink a kollégiumban:
2014/15

2015/16

Kollégiumi létszám év elején

295

304

307

305

Kollégiumi létszám év végén

285

294

300

-

172

177

165

171

172 fő

Zrínyis diák

88

79

86

62

ebből AJTP

61

60

63

30 *

Egyéb intézményből

75

92

89

32

123

127

132

142

120

123

128

-

120

119

118

134

98

97

98

124

0

4

14

5

Széchenyi úti kollégium
év eleji létszám

2016/17 2017/18

175

Széchenyi úti kollégium
év végi létszám

Tehetséggondozó Kollégium
év eleji létszám
Tehetséggondozó Kollégium
év végi létszám
Zrínyis diák
Ebből AJTP
Egyéb iskolákból

163
-

* Csak a 12. évfolyamosok jöttek be a Tiszavasvári úti kollégiumból.

1.4. Tárgyi feltételek
1.4.1. Épületeink, környezetünk
Kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkezünk. A város központjában található
gimnázium és kollégium épületegyüttese a Széchenyi utca egyik meghatározó
látványeleme. A 2008-ban átadott Arany János Tehetséggondozó Kollégium a
Tiszavasvári úton található.
Tisztelt elődöm, Pintér Miklós címzetes igazgató úr racionális gazdálkodásának és
pályázó kedvének köszönhetően vezetése alatt szinte zökkenőmentes volt az épületek
bővítése, rekonstrukciója.
A 2008 és 2013 közötti igazgatói ciklusomban munkatársaim segítségével az általa
megkezdett folyamatokat sikerült kiteljesíteni: szisztematikusan évről évre haladt a
tantermek burkolat- és bútor cseréje, teljeskörűen korszerűsítettük a főépület női
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mosdóit, az egykori kazánház helyén a vizuális nevelést elősegítendő komplett
művészeti blokk jött létre rajzteremmel és fazekas műhellyel.
A belvárosi kollégiumunkban a vizesblokkok cseréjét tudtuk megoldani, az egykori
Páter étterem teraszán hangulatos pihenőhely jött létre. 2012 nyarán pedig teljesen
megújult a nevelői szoba.
A bővítés és az állagmegóvás fedezete a pályázatok mellett az intézmény saját
bevételeinek racionális visszaforgatása volt.
2013-2016 között működtetőnk, a Középfokú Intézményeket Működtető Központ a
kisebb karbantartásokat, állagmegóvást folyamatosan elvégezte, a gimnázium
épületében az öltözők felújítása is megtörtént. Ezekben az években saját bevétellel
nem rendelkeztünk, így a szakmai munkát segítő komolyabb átalakításokra,
modernizációra nem is gondolhattunk. Ebben a periódusban a belvárosi kollégium
amortizációja – folyamatos volt a bérbeadás – is felgyorsult. Az ágyak cserére
szorulnak, a bútorok 1994 óta szolgálnak, a burkolat sok helyen balesetveszélyessé
vált.
2016-ban a látványsportágak TAO fejlesztési program keretében a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. végezte el a Tiszavasvári úti sportcsarnokunk
korszerűsítését.
2017-től keretköltségvetés alapján tervezhetjük a felújításokat, s a Nyíregyházi
Tankerületi Központ érdekeltségi szabályzata alapján saját bevételeink arányos részét
is felhasználhatjuk. Ennek leglátványosabb eleme a kollégiumi nagy előadó teljes
nyílászáró cseréje volt 2018. januárban. Ugyancsak saját bevételből a Tiszavasvári
úton is megtörtént a lakóblokkok egy részének festése.
Épületeink, berendezésük:
Gimnázium
Átadás/Teljes körű

1962

rekonstrukció éve

1993

Szobák száma
Tanterem

22
20

Széchenyi úti

Tehetséggondozó

kollégium

kollégium

1995

2008

31 db

30 db

(3-5 ágyasok

(4-6 ágyasok)

2 db

3 db

Széchenyi úti

Tehetséggondozó

kollégium

kollégium

-

1 db

2 db

3

1 db

1 db

Szaktantermek

3

-

-

Könyvtár

1

-

1 db

Társalgó

1

1 db

2 db

TV-szoba

-

4 db

2 db

Mosókonyha

-

1 db

1 db

Vasalószoba

-

-

2 db

Konditerem

1

1 db

1 db

Teakonyha

1

4 db

2 db

2

-

1 db

-

2 db

3 db

Ügyeletesi szoba

-

2 db

2 db

Művészeti műhely

1

-

-

Nevelői szoba

1

1

1

Csak a bejárat

-

Gimnázium
Csoportszoba
Informatika
szaktanterem

Tornacsarnok/
tornaterem
Vendég-

és

betegszoba

Akadálymentesítés

Teljes körűen
(lift)

Az új szárny
mosdóinak felújítása,
folyosók, lépcsőház
burkolatcseréje,

Diákszobák

Diákszobák

energetikai felújítás,

bútorzatának

festésének

Legsürgősebb

Nagy tornaterem

cseréje.

folytatása,

beavatkozást

felújítása, biológia,

Burkolatcsere

közösségi terek, az

kémia termek és

Külső szigetelés,

udvar bútorainak

szertárak

tetőjavítás

cseréje

korszerűsítése,

Wifi

Wifi

igénylő területek

árnyékolás, hűtés
(déli termek)
Wifi
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2018. jelentős és jó év lesz épületeink történetében. Három nagy projekt keretében
sikerül a fenti problémák nagy részét orvosolni. E pályázatokkal megoldódik
költségvetésünk egyik belső ellentmondása is, a felújítási és beruházás jellegű
kiadások alacsony aránya.

Projekt száma
EFOP-4.1.3-172017-00401
(Tankerülettel
közösen)
TOP-6.5.1-NY12016-00001
NYMJV

Tárgya

Összeg

Kollégium 4.
szintjének teljes

34.351.201,-Ft

felújítása
Gimnázium
épületének energetikai

177.521.097,-Ft

korszerűsítése
Tornaterem

TAO

rekonstrukciós
munkái

41.851.504,-Ft

Befejezés
időpontja
2019.
február 28.

2018.
augusztus 31.
2018.
június 30.

Mivel az iskola és a kollégium közvetett módon is nevel, mindent megteszünk egy
barátságos, egyszersmind igényes design kialakításáért. Komolyabb beruházásaink
mellett olykor apró, mégis tudatos lépéseken keresztül változtatjuk meg a térélményt,
hogy az a tanulás, a kollégiumhoz való kötődés szempontjából magasabb nívót
jelentsen.
Virággyűjtési kampányok, tárlók átrendezése, szobák közötti verseny, diákmunkák
kiállítása stb. Mindez nagyon jó alkalmat jelent a szülői kör és a diákok bevonására
is. Büszkén viseljük a városunktól kiérdemelt legvirágosabb intézmény címet.
Nemcsak a tanulók esetében törekszünk a részvételre ösztönző térképzésre, hanem
adott lehetőségek között a pedagógusok munkáját is optimalizáljuk. A nyugodtabb
munkavégzés érdekében néhány szertárból (a digitális tananyaghasználat miatt
térigényük csökkent) dolgozókat alakítottunk ki, a tanári ruhatár újragondolásával
egy kényelmes étkező jött létre. A testnevelők öltözője komplett felújításon esett át.
Egyik vezetői alapelvem, hogy könnyebb jó eredményeket elérni a munkát inspiráló
miliőben, mint a visszahúzóban. Közös erőfeszítésekkel sikerült olyan környezet
alapjait lerakni, ahol jó lenni, amelyet minden használó magáénak érezhet.
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1.4.2. Tárgyi, szakmai eszközök
A

szaktantermek

és

tantermek

többségében

lehetőség

van

IKT-eszközök

alkalmazására, összesen 22 interaktív táblával rendelkezünk.
A taneszközök új generációi az első HEFOP-os pályázatok kapcsán jelentek meg az
iskolában a 2000-es évek elején. Így egy részük elavulttá vált, a folyamatos használat
miatt gyakran meghibásodnak. Pótlásuk mihamarabb szükséges, hiszen a digitális
tananyagok alkalmazása módszertani kultúránk egyik pillére.
Számítógépparkunk alkalmas az érettségi követelmények teljesítésére, a kollégiumi
termek a vidéki tanulók számára is garantálják a felkészülést.
A pedagógusok mobil digitális eszközökkel való ellátása az EFOP-3.2.4-16-201600001 „Digitális Kompetencia fejlesztése”című projektnek köszönhetően jelentősen
javult.
Könyvtáraink állományát csak szerény mértékben tudjuk gyarapítani. Célirányosan
a modern irodalom és a legszükségesebb szakirodalom köteteit vásároljuk meg.
Támogatói felajánlásoknak köszönhetően művészeti albumokkal és klasszikusokkal
is

gazdagodtunk.

Az

AJTP

kiegészítő

támogatásából

szótárakat,

feladatgyűjteményeket szereztünk be.
Az

előző

években

alapvetően

többletfinanszírozásának

az

terhére

Arany

tudtunk

János
előre

Tehetséggondozó
lépni:

Program

dokumentumolvasók,

önismereti játékok, művészeti kellékek, relaxációs bútorok.
Kihasználtuk a Matehetsz pályázatok eszközbeszerzési felhívásait is.
2017-ben már jelentősebb költségvetési támogatást is kaptunk a szakmai anyagok
beszerzésére,

ebből

az

informatikaoktatás

modernizációját

előmozdítandó

4

programozható robotot vásároltunk.
A

mindennapos

testnevelés

bevezetése

óta

sporteszközeink

elhasználódása

felgyorsult. A kisebb értékű tárgyakat, felszereléseket központi forrásból és a városi
sportpályázatból sikerül pótolni. Azonban néhány nagy értékű sportszer elavult,
balesetveszélyes. A rekortán pálya is felújításra szorul.
Az eszközök beszerzésének rendszere az új tankerületi struktúrában kiépült.
A nevelés- és oktatás feltételeinek jobbításában kiemelkedő szerepet vállal „A
tehetségért- a Zrínyiért” Alapítvány. Az öregdiákok, szülők támogatásából, a báli
bevételekből tudatosan fejlesztünk. Így jöhetett létre a kézilabdás bál bevételéből a
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konditerem. A könyves bál forrásait olvasásra csábító, új könyvtárunk kialakítására
fordítottuk. 2017 nyarán ultrakönnyű bútorokkal két csoportszobát rendeztünk be.
Ezek a bútorok nemcsak szépek és színesek, hanem lehetőséget biztosítanak az
interakciókra, a tapasztalati tanulásra.
A 2018-as jótékonysági bál két interaktív tábla megvásárlásához nyújt fedezetet.
1.4.3. Gazdálkodásunk
2013. január elsejéig önállóan működő és gazdálkodó intézmény voltunk,
2011-től gazdasági centrumként funkcionáltunk.
2013-tól

elveszítettük

önálló

gazdálkodásunkat,

pénzügyes

és

gazdasági

munkatársaink a Közimhez távoztak. 2013. és 2016. között elemi költségvetés nélkül
működtünk.
A 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) alapján a tankerületi központok
gazdasági szervezettel rendelkező központi költségvetési szervvé alakultak. Az állami
fenntartású iskolák gazdálkodása is megváltozott, így intézményünk a Nyíregyházi
Tankerületi Központ keretgazdálkodással rendelkező jogi személyévé vált.
2017-ben bázis hiányában többször került sor előirányzat módosítására, de
gazdálkodásunk – ha szigorú is volt – a pénzforgalmi jelentések alapján követhetővé
és biztonságossá vált.
A saját bevételek is újra megjelentek költségvetésünkben.

Költségvetési bevételek ezer Ft-ban
12 289 Ft

Költségvetési
támogatás:
Saját bevétel:
625 645 Ft

A Nyíregyházi Tankerületi Központ Fejlesztési Tervének 14-es melléklete alapján a 44
intézmény közül mi rendelkezünk a legnagyobb saját bevétellel.
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Épületegyüttesünk kiváló adottságait a jó gazda módjára sok-sok szervezéssel
hasznosítjuk.
2017-től munkánkat gazdasági ügyintéző segíti, ez jelentősen enyhíti a vezetők és az
AJTP programban résztvevők kötelezettségeit.
A költségvetés szerkezetében a személyi jellegű kiadások a dominánsak.

Költségvetési kiadások (ezer Ft-ban)
13 832 Ft
141 958 Ft
Személyi juttatás járulékokkal:
482 144 Ft

Dologi kiadások:
Beruházás/ Felújítás

2018-ban már bázis alapra épül költségvetésünk, mely az egyik legmagasabb a
Nyíregyházi Tankerületi Központban.
Az egyeztetés során kialakult fő számaink 2018-ra
Költségvetési

Arany János Tehetséggondozó

támogatás

Program támogatása

548.494.617,-Ft

115.395.000,-Ft

Várható saját bevétel
11.600.000,-Ft

1.4.4. Pályázatok, forrásbevonás
A fejlesztésekhez, a pedagógiai ötletek realizálásához pályázati forrásokat is
bevontunk.
Az eszközbeszerzések mellett a pályázatokból több szakmai és módszertani fejlesztés
valósult meg, tanulóink számára szakköröket, lazító programokat szerveztünk.
(3-as számú melléklet)
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„A tehetségért- a Zrínyiért” Alapítványunk is többször pályázott eredményesen a
kitűzött

célrendszer

megvalósítása

érdekében.

Ebből

legsikeresebb:

„A

tehetséggondozás feltételeinek javítása” – NEAU-UN18-M projekt volt, mellyel
1.540.000,-Ft-ot nyertünk. Jelenleg folyamatban van az alapítvány működési céljaira
fordítható NEA pályázatunk.

1.5. Iskolaszerkezet, osztálytípusok
2013 júniusában még 24 osztály fejezte be tanulmányait. Akkor minden évfolyamon
- a 13.-at leszámítva - 5 osztály tanult a következő megoszlásban:
A

B
5 évfolyamos:

4 évfolyamos:

nyelvi

haladó

előkészítő

angol/haladó

német/közép-

német

haladó
angol

C

D

5 évfolyamos
Arany János
Tehetséggondozó
Program

E

5 évfolyamos
nyelvi
előkészítő
angol

5 évfolyamos
nyelvi
előkészítő
spanyol/
francia

A 2013-ban benyújtott vezetői programomban részletesen is elemeztem a számbeli
visszalépés és az arányok átgondolásának szükségességét. Most csak néhány
alapvetést szeretnék felvázolni:


A 24 osztály a NAT emelkedő óraszámaival párhuzamosan végletekig
megterhelte

az

infrastruktúrát,

szinte

minden

iskolai

és

kollégiumi

helyiségben tanóra volt, sokszor nélkülözve a modern oktatás minimálisan
elvárható feltételeit.


A Megyei Fejlesztési Terv 2013 és 2018 közötti demográfiai adatai a
középiskolai korosztály demográfiai csökkenését mutatták.



A tanulmányi eredmények stagnáltak. Ennek oka jórészt a csoportok
rendkívül heterogén jellege volt.



A nyolcadikos felvételi eredmények részletes áttekintése is azt mutatta, hogy
csökkent az ötosztályos nyelvi előkészítős képzés iránti érdeklődés, a
bizonytalanságot fokozta, hogy az indítás jogszabályi feltételei szinte évről évre
változtak.
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A pedagógusok korfájának elemzésével biztosítva volt, hogy munkahelyek
megszüntetése nélkül véghezvihető a folyamat. Az osztályok kivonása
párhuzamosan ment végbe egy nyugdíjazási hullámmal.



A felfutó NAT növekvő óraszámai is támogatták a pedagógusok foglalkoztatási
biztonságát.

Természetesen az átalakítás minden lépését egyeztettük a fenntartóval és valamennyi
érdekelt szervezettel, közösséggel.
A folyamat 2020-ra válik teljessé, akkor érjük el a megcélzott 18 osztályt.
A szerkezeti-tartalmi változások vázlatos menete:
A kiindulási pont:
2012/13-as tanév-összesen 24 osztály
3 nyelvi előkészítő osztály

1 AJTP-s osztály

20 osztály a 9-12. évfolyamon

A folyamat napjainkig:

Osztályok
száma

2013/14

2014/15

2015/16

2016/2017

2017/2018

23

22

21

20

19

2

2

(ang/közép-

(ang/közép

haladó

haladó

ang

ang

sp/ném)

sp/ném)

1

1

1

1

1

20

19

18

18

17

Kezdő

2 (ang/

NYEK

középha-

osztályok

ladó ang

száma

sp/ném)

1
(ang/ném)

1

Kezdő
AJTP
osztályok
száma
9-12.
évfolyamos
osztályok
száma
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2013/14

2014/15

2015/16

angol,

csoportok

Nyek kezdő

2017/2018

Nyek kezdő

Nyek kezdő
Kivont

2016/2017
spanyol
Nyek
középhala-

francia

dó angol
4
évfolyamos

Új

tagozat:

csoportok

kezdő

megjele-

spanyol,

nése

kezdő
francia,
kezdő angol

Az első pillanatra bonyolultnak tűnő folyamat végigvitele egyértelműen jó döntés volt!
Az osztályok számának csökkentése minden tanulmányi mutatónkon javított, így
presztízsünk növekedett. Az oktatás-nevelés terei komfortosabbakká váltak, egy
sokkal élhetőbb tanulási környezet jött létre, egyetlen pedagógustól sem kellett
megválni.
Személyes életemben pedig a változásmenedzsment olykor konfliktusokat is hozó, sok
egyeztetést kívánó, de mindenképpen izgalmas tevékenységsort jelentett és jelent.
Iskolaszerkezetünk tükrözi a nyelvoktatás stratégiai jellegét.
A második nyelv nincs osztályhoz kötve, évfolyam szinten indítunk angol, francia,
német, spanyol csoportokat. Az utóbbi két évben a 10 fős elvárás miatt sajnos nem
tudtuk folytatni az orosz nyelv oktatását. Reméljük, ebben az évben többen
választják.
Az egyéni fejlesztés és hatékonyság érdekében csoportbontásban tanítjuk a következő
tantárgyakat: magyar, matematika, informatika, nyelvek, dráma. Ehhez a Nemzeti
Köznevelési Törvény 6-os számú mellékletében biztosított órakeretet maximálisan
kihasználjuk. (1490 óra a kollégiummal együtt)
Tanulmányi területek szerinti specializáció csak az utolsó két évfolyamon történik.
Érdeklődésüknek megfelelően a tanulók egy vagy két tantárgyból emelt óraszámú
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képzésben vehetnek részt. Pedagógiai Programunk szerint 1 tárgyból mindenkinek
kötelező emelt szintű kurzuson tovább haladnia.
Jelenleg 25 csoportban folyik az egyetemi, főiskolai felkészülés.
A két kollégiumban 13 (7 székhelyi, 6 telephelyi) tanulói csoportban neveljük a
gyerekeket a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja iránymutatása szerint.

1.6. Eredményeink, mutatóink
A személyi és tárgyi feltételek kedvező alakulása csak keretét adja az iskolában folyó
munkának. A belső és külső mérések viszont objektív visszajelzést adnak e munka
hatékonyságáról, az erősségekről, feltárják a beavatkozást igénylő területeket.
Elért eredményeink az előző öt évben szinte minden területen kedvező irányú
elmozdulást jeleznek.
1.6.1. Beiskolázási mutatók
Valamennyi osztályunkba központi felvételi írásbeli alapján lehet bejutni. Szóbeli
megmérettetést csak a haladó angol nyelvi osztályban tartunk. Az Arany János
Tehetséggondozó Programba pályázat útján lehet bekerülni, ennek szerves része a
központi írásbeli mellett a Debreceni Egyetem pszichológiai mérése. A válogatás egy
tartalmas hétvége keretében zajlik. (Ezt jó gyakorlatként több AJTP-s intézmény is
átvette tőlünk.)
A következő ábra tényszerűen mutatja, hogy iskolánk iránt folyamatosan nő az
érdeklődés a megye tanulói és szülői körében.

Nyolcadikos felvételi
1158

1200

800

659

639

622

600
400
200

1033

979

1000

500
364

498

357

344
136

498

128

Jelentkezettek száma
Jelentkezési helyek száma
Felvettek száma

125

141

137

0
2012/13. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 2016/17. 2017/18.
tanév
tanév
tanév
tanév
tanév
tanév
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A 2017/18-as tanévre – a haladó német csoportot leszámítva – 80% alatti
teljesítménnyel már nem lehetett bekerülni. (Ezt a csoportot a 2018/19-es tanévre
már nem hirdettük meg.)
A jelentkezők számának megugrása egyértelműen összefügg a képzési struktúra
átszabásával. Az igényekhez való rugalmas alkalmazkodás valódi stratégiai döntés
volt, kisebb, de hatékonyabb iskola jött létre.
Beiskolázásunk az intézmény egyik legsikeresebb pedagógiai tevékenysége, mely igazi
csapatmunkában valósul meg. A hagyományosnak tekinthető nyílt napok mellett
szülői fórumokat tartunk, próbafelvételit szervezünk, felkészített diákmenedzsereink
egykori iskolájukba visszatérve kampányolnak a Zrínyi mellett.
Az általános iskolások szívesen vesznek részt interaktív és kreatív tanulmányi
versenyeinken is: Find your way, német nyelvi verseny.
Folyamatos médiajelenléttel, pontos és személyre szabott tájékoztatással igyekszünk
megnyerni a jelentkezőket.
Az Arany János Tehetséggondozó Program országosan beiskolázási gondokkal küzd.
A tehetségek felkutatása érdekében folyamatosan járjuk a megyét, számtalan
település kisiskoláját keressük fel. Ennek köszönhető, hogy ebben a tanévben
Mezőberény mellett hozzánk jelentkeztek a legtöbben.
A nyíregyházi általános iskolák közül az előző három év átlagában legtöbb jelentkező
a következő általános iskolákból érkezett:
-

Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

-

Jókai Mór Református Általános Iskola

-

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk
Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény

-

Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola

1.6.2. Tanulmányi eredmények a gimnáziumban
A 2010-es évek 4,2 körüli stagnálása után sikerült elmozdulni, és 2017-ben az év
végi eredményt 4,4 körül stabilizálni. Bukás nem volt, s egyetlen osztály teljesítménye
sem került 4,2 alá. A kitűnők aránya 11%.
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Az iskolaátlag változása
5
4,27

4,23

4,26

4,19

4,2

4,23

4,32

4,41

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4
3
2
1

A tantárgyi átlagok között nagy különbségek vannak:

Tantárgyi statisztika
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4

5,00 4,99
4,96
4,92 4,92 4,93
4,83

4,93

4,59

4,71

4,65

4,63 4,62
4,50

4,49

4,40

4,36 4,34
4,28

4,58 4,58

4,52

4,494,47
4,37

4,364,36
4,23
4,14

4,20
4,11
3,90

3,80

3,8
3,6

3,53

3,4
3,2

3
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A tanulmányi eredmények javulása egy hosszú folyamat és közös erőfeszítések
hozadéka: motiváltabb tanulók jelenléte az iskolában, támogató családi háttér,
minőségi pedagógiai munka, a követelményrendszer egyértelművé tétele, iskolai jó
közérzet stb.
1.6.3. Tanulmányi eredmények a kollégiumban
10 középiskola tanulói számára biztosítjuk kollégiumainkban a nyugodt tanulási
környezetet. A kollégiumi házirend meghatározza a szilenciumok idejét és pontos
rendjét.

A

kollégiumi

nevelőtanárok

szervezett

korrepetálásokon

segítik

a

felkészülést, érdeklődési körökön folyik a tehetséggondozás. A tanulók érdekében
kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal.
Tanév

Központi

AJTP Kollégium

kollégium átlaga

átlaga

2013/14

4,36

4,3

2014/15

4,32

4,36

2015/16

4,44

4,45

2016/17

4,39

4,39

2017/18 félév

4,45

4,29

1.6.4. Nyelvvizsgáink
A Zrínyi egyik leghaladóbb hagyománya a nyelvoktatás sokszínűsége és módszertani
gazdagsága.

Kiválóan

felkészült

tanáraink

komolyan

veszik

a

2020-tól várható szigorítást, mely nyelvvizsgához köti a felsőoktatásba való
bekerülést. A többletpontok számítása miatt a tanulók inkább a főnyelvből próbálnak
eljutni a felsőfokú szintig, az ún. második nyelvekből lényegesen kevesebb
nyelvvizsga születik.
Az

Arany

János

Tehetséggondozó

Programban

tanulók

nyelvvizsgára

való

felkészítését az emelt óraszám mellett speciális projektekkel is támogatjuk.
Kommunikációs hátrányaik – korlátozott nyelvi kódolási készségek – ledolgozásában
segít a nyári tábor és az életre szóló élményt is nyújtó londoni vagy berlini kurzus.
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Nyelvvizsgával rendelkező tanulók aránya
80
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30
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0
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1.6.5. Kompetenciamérés
Országosan a 10. évfolyamosok számára szervezik meg minden év májusában a
kompetenciamérést. Iskolánk helyzete annyiban speciális, hogy a mérésbe bevont
tanulók fele vagy AJTP-s vagy nyelvi előkészítős volt, tehát tulajdonképpen
kilencedikesen vesz részt a tesztek megírásában. Ezt több fórumon is jeleztük, de az
irányelvek maradtak.
Gimnáziumunk tanulóinak az eredményei az elmúlt években minden esetben elérték,
illetve meghaladták mind a kompetenciamérések országos, mind a 4 évfolyamos
gimnáziumok átlagát.
A kompetenciamérések egyik legfontosabb visszajelzése a pedagógiai hozzáadott
érték. A CSH index szerint a becsült értéket matematikából elértük, míg
szövegértésben jelentősen meghaladtuk.
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Különösen jól teljesítettek diákjaink a szövegértési mérésen.
Az értékek 1760 pont körül ingadoznak, statisztikai értelemben jelentős különbség
az egyes évek között nem igazolható. (Az ábrát Palotás Károly, mérésügyi szakértő
készítette.)

Az éves elemzések során tantestületi értekezlet keretében mérésügyi szakértőnk
irányításával áttekintjük az egyes osztálytípusok, és tanulók teljesítményét is.
Lényegi visszajelzés számunkra, hogy az AJTP-ben tanuló diákok közül az
alacsonyabb képességpontokkal érkező diákok fejlődése igen nagy léptékű.
A 2017-es mérés kapcsán egy új problémával szembesültünk. Matematikai
teljesítményünk némileg romlott.
Az elemzéseket elvégezve egyértelműen bizonyítható, hogy a matematikából
egyébként mentesített BTMN-s tanulók (9 fő) vannak a megszokott képességszint
alatt.
1.6.6. Érettségi eredmények, továbbtanulás
A gimnázium közvetlen feladata, hogy sikeres érettségivel hozzásegítse tanulóit az
egyetemi, főiskolai felvételihez, távlatilag pedig megalapozza értelmiségi létét.
Az emelt érettségire való felkészítés az utolsó két évfolyamon fakultációs rendszerben
történik. Minden tanulónak legalább egy fakultáción részt kell vennie.
Ügyesen taktikázva sokan élnek az előrehozott érettségi lehetőségével.
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Az emelt szintű érettségire az egyetemek elvárásainak megfelelően jelentkeznek,
illetve a többlet pontok maximalizálását célozzák meg. Az emelt szintű érettségik szép
átlaga arra utal, hogy a döntések megalapozottak.
Az érettségi eredmények áttekintő táblázata:
2013/14 2014/15 2015/16 2016/2017
Végzősök száma

144 fő

149 fő

146 fő

142 fő

107 db

129 db

147 db

116 db

Érettségi átlag

4,35

4,31

4,35

4,37

Érettségi átlag közép szinten

4,32

4,23

4,31

4,38

Érettségi átlag emelt szinten

4,64

4,76

4,53

4,53

106%

98%

108%

113%

89 fő

49 fő

62 fő

51 fő

81%

80%

82%

90%

Emelt

szintű

érettségik

száma

Nyelvvizsgával

rendelkezők

aránya
Előrehozott érettségit tevők
száma:
Felvételi arány
(csak az ismert eredmények
tükrében)

A felvételi arányokról pontos számokkal nem rendelkezünk. Bár honlapunkon egy
regisztrációs

rendszert

működtetünk,

inkább

az

osztályfőnökök

személyes

visszajelzései alapján tájékozódunk.
Végzőseink közül egyre többen tanulnak tovább külföldön, a legnépszerűbb célország
Dánia. Ők a felvettek között nem jelennek meg. Az AJTP programban – jórészt
szociális okokból – évente 2-3 fő választja a felsőfokú szakképzést.
Az előző 5 évben jelentős elmozdulás figyelhető meg a továbbtanulási irányokban. A
korábban klasszikusnak mondható jogász-közgazdász-bölcsész tendencia háttérbe
szorult.
A pályaorientáció számos formájával könnyítjük a tájékozódást (üzemlátogatások,
sikeres életpályák, Pénz7, tanulmányi kirándulások, Educatio, szülői fórum).
Ebben

a

tanévben

a

#zig100

jegyében

projektnapunkat.
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rendezzük

meg

pályaválasztási

A 2017-ben érettségizők továbbtanulási irányait a következő ábra szemlélteti:

Felsőoktatási felvételi szakirányok 2017
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1.6.7. Az Arany János Tehetséggondozó Program indikátorai
Az AJTP – a társadalmi mobilitás modelljeként – egy kiszámítható támogatási
rendszer kialakításával

esélyt biztosít

a szociokulturális, térségi

hátrányok

ledolgozására a középfokú oktatás teljes időtartama alatt.
Az öt év egyénre szabott tehetséggondozást biztosít a kultúra, a tudomány, a sport
szinte bármely területén. Személyiség- és képességfejlesztéssel versenyképessé teszi
a speciális programokon megszerzett tudást.
A minőségellenőrzés éves rendszerességű monitoringgal történik.
A program alapító iskolájaként elmondhatjuk, hogy az AJTP-ben tanuló diákok
teljesítményeit általában nem tartjuk külön számon, hiszen ez az osztálytípus a
kollégák elkötelezettsége miatt teljes mértékben belesimult a Zrínyi szerkezetébe.
Az itt folyó munka szemléltetésére most mégis következzék egy összefoglaló kimutatás
az eddig végzett osztályok teljesítményéről:

Októberi
létszámadatok
Jelentkezők
száma
Felvettek száma

2013/2014

2014/2015

2015/2016

156

160

156

161

157

59

41

66

47

42

34

32

37

35

36

36
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2013/2014
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2015/2016
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3
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4.61; 4.31; 4.17;

4.58; 4,41;

4.21; 4,53;

4.44; 4,21;

4.25; 4.26

4,21; 4,09;

4,38; 4,41;

4,42; 4,45;

4,42

4,39

4,43

Lemorzsolódás a
tanév során
Osztályátlagok

2016/2017 2017/2018

Érettségi átlag

4,23

4,41

4,30

4,36

Felvételi arány

23/24=0,96

25/32=0,78

28/29=0,97

28/30=0,93

53

80

63

65

Kazai Péter a

Balázs

Samulka

Gábor Dénes

Attila OKTV

Patrícia

német

Erika OKTV

Emlékversenyen

nyelv: 17.

magyar

országos 1.

hely, Kazai

nyelv 28.

Péter

hely,

OKTV

Balázs

informatika:

Attila OKTV

16. hely

német nyelv

Nyelvvizsgák
száma

Számítástechnikai

Kiemelkedő
versenyeredmény
(OKTV)

helyezést szerzett,
Samulka Patrícia

-

az Implom József
Helyesírási
Versenyen megyei

3

4. hely

1. és országos 8.
hely
1.6.8. OKTV eredmények
Tanév

Név

Szaktárgy

Felkészítő tanár

2013/14

Kazai Péter

Informatika (17.)

Gergelyné Pivarnyik Rita

2014/15

-

-

-

Bur Eszter

Spanyol nyelv (6.)

Trencsényi Anita

Kazai Péter

Informatika (16.)

Gergelyné Pivarnyik Rita

Balázs Attila

Német nyelv (17.)

Kovácsné Győri Gabriella

Balázs Attila

Német nyelv (4.)

Kovácsné Győri Gabriella

Samulka Patrícia

Magyar nyelv (28.)

Martinovszkyné Kondrák Margit

Veres Eszter

Kémia

Tündik Tamás

Tóth Laura

Spanyol nyelv

Trencsényi Anita

2015/16

2016/17
2017/18
(Döntőbe
jutottak)
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Az OKTV mellett természetesen számtalan más eredménnyel is büszkélkedhetünk,
mind a tudományok, kultúra és a sport területén.
Ezek részletes felsorolása megtalálható iskolánk honlapján az igazgatói évértékelések
menüpontban (http://ujweb.zrinyinyh.hu/igazgatoi-evertekelesek)
Intenzív versenyeztetési tevékenységünk a tehetséggondozás és a tanulói motiváció
egyik leghatékonyabb eszköze.
1.6.9. NETFIT mérések
A mindennapos testnevelés bevezetésének kiemelt célja az állóképesség javítása. Ez
a NETFIT-mérések egyik területe is.
A NETFIT

eredményeink

hasonlóak, átlagos szinten megegyeznek az országos

eredményekkel. Az eszközök megfelelőek és elegendőek, hogy a felméréseket
elvégezzük. A kollégák pedig precízen az időpontokat betartva végzik a NETFIT
felmérést.

1.7. A nevelés helyzete, tanórán kívüli tevékenységek
1.7.1. Nevelési helyzetünkről általában
Az oktatási számsorok mellett egy iskola életében ugyanolyan fontosak – bár kevésbé
mérhetőek – a nevelés terén elért vívmányok.
Az iskolai önértékelés, a személyes találkozók és a szülői visszajelzések alapján a
diákok szeretnek hozzánk járni.
Kiemelik az otthonosságot, a virágos tereket, a gondozott udvart. Méltányolják, hogy
kezdeményezéseiket felkaroljuk, a kreativitást és a vállalkozókedvet értékeljük.
A Zrínyi igazi több generációs iskola, családok egymást követő nemzedékei bízzák
ránk gyerekeiket. A „genius loci” erős identitást biztosít.
Az osztálytermi munkának, a kollégiumi együttélésnek előfeltétele a keretek
megállapítása, a közösen elfogadott szabályok betartása.
Az iskolai és a kollégiumi házirendek fogódzót jelentenek a különféle nevelési
helyzetek egységes kezelésében, de
mérlegelést

igényel.

Ebben

természetesen minden probléma egyedi

segítenek

jól

felkészült

szakembereink:

iskolapszichológus, mentálhigiénés és tehetségfejlesztő pedagógusok.
Kirívó fegyelemsértés csak ritkán történik, fegyelmi eljárást az előző öt évben egyszer
kellett indítani.
A

büntetési

fokozatokat

(figyelmeztetés,

megrovás)

többnyire

kamaszos

engedetlenség, dohányzás, neveletlenség miatt alkalmazom, mindig ügyelve a
fokozatosság elvére. Érzékelhető, hogy a diákokban egyre erősebb az autonómia
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igénye, folyamatosan tesztelik a határokat, a nagykorúak pedig nehezen viselik a
kollégiumi kötöttségeket.
A kritikus nevelési szituációk hátterében sokszor családi-szociális krízis húzódik.
Bár gyermekeink többsége rendezett körülmények között él, egyre több a csonka
család, sok szülő külföldön vállal munkát. A szorongásos tünetek jelenléte a túlzott
elvárásokkal és a túlterheltséggel hozhatóak összefüggésbe. De legnehezebb mégis a
visszahúzó, motiválatlan háttérrel megküzdenünk.
A szociokulturális tényezők feltárásában az osztályfőnökökre, csoportvezetőkre hárul
a legnagyobb felelősség. Természetesen igénybe vesszük a védőnő, az iskolaorvos és
más szociális szférában jártas külső szakemberek segítségét is. Rendszeresek a
prevenciós előadások.
Az osztályfőnökök jelenlétében félévkor – természetesen szükség esetén bármikor –
találkozom a problematikusnak ítélt tanulókkal, s igyekszünk közösen átbeszélni a
kudarc okait, s feltárni a magatartászavarok hátterét.
Igazolatlan mulasztásainkat – bár még némi ingadozást mutatnak – sikerült
leszorítanunk, ebben az osztályfőnökök következetessége mellett szerepe van a
digitális napló bevezetésének is:
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100
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1.7.2. Tanórán kívüli foglalkozások
A heti 35-36 óra mellett kevés idő marad az elmélyülésre, a szabadidős
tevékenységekre. Mégis változatos programokkal kínáljuk meg növendékeinket.
Lelkes pedagógusaink a legkülönbözőbb témakörökben pályáznak a „Tehetséghidak
– Csoportos tehetségsegítő tevékenység megvalósítása projekt” szakköreire.

Művészeti csoportjaink sokféle tehetség számára biztosítanak bemutatkozási
lehetőséget. A ZIG-ZUG pódium a színjátszók terepe, képzőművészeink grafikus és
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kézműves szakkörben tevékenykedhetnek. A 21. század kódrendszere miatt a vizuális
nevelés kitüntetett szereppel bír.
A kollégiumokban egészen speciális művészeti körök is alakultak: citerások,
népdalosok, táncosok. Az érdeklődési körök az egyéni igényekhez igazodnak
(filmklub, környezetvédelem dietetika stb.)
A „Művészek a könyvtárban” sorozat keretében nyíregyházi írókkal, művészekkel
találkozhatnak kollégistáink.
Sportköreink közül legnagyobb hagyománya a fiú kézilabdának és a női tornának
van, de az utóbbi években kellemes meglepetést szereztek lány röplabdásaink, és
focistáink, atlétáink is. A kollégisták esténként rendkívüli módon igénylik a mozgást,
a tornateremben és csarnokban egy-egy estét biztosítunk a diáksport számára. A
konditermeket is rendszeresen veszik igénybe tanulóink.
A közösségi szolgálatot a diákönkormányzatot vezető kollégánk koordinálja.
A közösségi szolgálatot nem adminisztratív, hanem pedagógiai feladatként tekintjük.
1.7.3. Rendezvények
Az ünnepeknek, rendezvényeknek személyiségformáló és közösségteremtő erőt
tulajdonítunk, tehetséggondozásban pedig a gazdagítás keretének tekintjük.
Mind nemzeti, mind iskolai ünnepélyeinken az uniformizálódás ellenében az egyéni
arculatot keressük, a klisékkel szemben a megújítási lehetőségeket. Például az
emléknapok kapcsán egész nap filmeket, prezentációkat vetítünk az aulában lévő
kivetítőn, ezek elkészítésébe a tanulókat is bevonjuk.
Az iskolai és kollégiumi élet kereteit jelentő alkalmakat (évnyitó, szalagavató,
ballagás,

évzáró)

megszokottan

magas

színvonalon

szervezzük.

Az

adventi

gyertyagyújtás, a 9/AJTP-s osztály által bemutatott karácsonyi drámajáték meghitté
teszi a készülődést. Az AJTP családi napja a szülők, az általános iskolai
osztályfőnökök számára ad ízelítőt tehetséggondozó munkánkról, a kollégium életéről
A diákönkormányzat által szervezett közösségi megmozdulásokra (verébavató,
farsang, monstre sportrendezvények, diáknap) nemcsak rengeteg ötlettel, hanem
nagy-nagy felelősséggel is készülnek tanítványaink. 2017-ben felélesztették a diákbál
hagyományát is.
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Művészeti gáláinkon nemcsak mostani tehetségeinknek, hanem országos hírű
előadóművészeinknek is tapsolhatunk.
Minden évben megjelentetjük évkönyvünket, melyben a gazdag információs bázis
mellett diákalkotóink is bemutatkozhatnak.
A folyamatban lévő centenáriumi évszámtalan nagyrendezvényt és eseménysorozatot
hozott. Több mint ezren ünnepeltük októberi díszünnepségünkön, karácsonyra egy
dupla koncertre összeállt a legendás ZIG-Singers, ígéretes művészeti gálával is
készülünk.
A Zrínyis Galériában 2-3 hetente nyílik kiállítás, a Zrínyis Akadémia keretében a
tőlünk indult tudósok mutatkoznak be. A „Sikeres életpályák” keretében életvitel
órákra, szakórákra, kollégiumi estékre térnek vissza a 20-as 30-as generáció
reprezentánsai. Első pályaválasztási projektnapunkat is erre a generációra építjük.
Az év kétségtelenül legméltóbb, nemzetközi visszhangot is generáló eseménye volt,
hogy a Kassai Főkonzulátus segítségével a tejes iskolai közösség ellátogathatott
Kassára. A Szent Erzsébet dómban mindannyian tiszteleghettünk névadónk
síremléke előtt. A „Zrínyi expressz” pedig a hetvenes évek iskolai hagyományát
elevenítette fel.
Ez az év modellként sűríti pedagógiai törekvéseinket: hagyományápolás, érzelmi
bevonódás, hálózatépítés, példaképek felmutatása.
A rendezvénysorozat nemcsak a vezetőségtől vár rendkívüli szervezőtevékenységet,
hanem a testület valamennyi tagjának áldozatvállalására is épít.
A tanulóközösség büszke a „centenáriumi nemzedék” címére, az előadásokon
nemcsak érdeklődőek, hanem fegyelmezettek is.

1.8. Akkreditált kiváló tehetségpont
Az előző évek egyik legkomolyabb elismerésének tartjuk, hogy 2011-ben és 2014-ben
és 2018-ban is kiérdemeltük a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által
alapított kiválóan akkreditált tehetségpont címet.
Hatókörét tekintve helyi tehetségpontként tevékenykedünk.
Célunk

a

kiemelkedően

tehetséges

fiatalok

felkutatása

és

támogatása,

tehetségsegítéssel kapcsolatos jó gyakorlatok disszeminációja, a hálózatépítés.
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a

Minősítési fokozatunk alapján feladataink közé tartozik a tehetségdiagnosztika, a
tanácsadás, valamint tehetségnapon való bemutatkozás.

1.9. Kapcsolatrendszerek, kommunikáció
1.9.1. Az iskola és a kollégium belső partnereivel (SZMK, DÖK, Intézményi Tanács,
KT) a kapcsolattartás folyamatos és rendezett keretek között folyik.
Külön szeretném kiemelni az iskolai DÖK-kel való együttműködés zavartalanságát,
közösségépítő jellegét.
1.9.2. Fenntartónkkal, a Nyíregyházi Tankerületi Központtal az átszervezés után
konstruktív és segítő együttműködés jött létre, a kialakult eljárásrend biztosítja az
AJTP zavartalan működését is.
Nyíregyháza

többi

gimnáziumával

együtt

szívesen

veszünk

részt

városi

rendezvényeken, gyakran adunk műsorokat is. Több projektben együttműködünk a
Városi Levéltárral és a Múzeumfaluval, POK Szakszolgálattal.
A közösségi szolgálat révén civil szervezetekkel és karitatív szolgálatokkal is segítjük
egymást.
Megyejárásunk során szintén jó kapcsolatot sikerült kialakítani az általános iskolák
vezetőivel, tanulóival.
A felsőoktatási intézmények közül a Nyíregyházi Egyetem és a Debreceni Egyetem a
legfontosabb partnerünk alapvetően a pedagógusképzésben betöltött szerepünk
miatt.
Nyíregyháza testvérvárosai közül az iserlohni Gymnasium An der Stenner és a
Kajaani Lyseon Lukioval diákcsereprogramokat szervezünk.
A jubileumi látogatás kapcsán együttműködést írtunk alá a kassai Márai
Gimnáziummal is.
Legerősebb és legstabilabb kapcsolatrendszerünk az AJTP intézményhálózaton belül
alakult ki. A vezetői és szakmai közösségek nemcsak a tudásmegosztásban töltenek
be szerepet, hanem az információáramlásban és az érdekérvényesítésben is. Külön
szeretném kiemelni a kollégiumi munkaközösség összetartását.
Mivel az információs társadalomban a kommunikáció felértékelődött, ezért az előző
években iskolai kommunikációnkat tudatosan vittük el a social media irányába.
Ezzel

az

információcsere

több

irányúvá

vált,

különböző

célcsoportokat

hatékonyabban lehet elérni, horizontális kapcsolatrendszereket is működtethetünk
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(honlap, Facebook, zárt csoportok, eseményoldalak, e-learning, video megosztások).
Új, telefonkonform honlapunk 2017 végén készült el.
Eseményeink média nyilvánosak, az intézményről folyamatosan küldött jó üzenetek
komoly marketing értékkel is bírnak. Ebben érdemi segítséget kapunk tankerületünk
sajtósától is.
Talán nem véletlen, hogy az intézményi önértékelés keretében a szülőktől a
kommunikációra kaptuk a legmagasabb átlagot (4,76).

1.10. Az intézményi önértékelés tapasztalatai
A 2017/18-as tanév első hónapjaiban – a tanfelügyeletet előkészítendő – elvégeztük
az intézményi önértékelést. A 7 területre megállapítottuk az indikátorokat, majd az
központilag előírt módszertani útmutatót követve elindítottuk a folyamatot, melynek
legizgalmasabb területe volt a kérdőívezés. Az IMIP megszűnése óta ilyen átfogó
visszajelzésekkel nem rendelkezünk. Felvállaltuk a tanulók megkérdezését is.
A részletes elemzést a félévi értekezleten végeztük el, tájékoztattam a szülőket és a
DÖK-öt is. Az intézkedési tervet a reflexiók alapján elkészítettük.
Általában magas pontokat kaptunk, viszonylagosan kis szórással. (Átlagok az 5 fokú
skálán: tantestület: 4,73, szülők: 4,56 diákok: 4,14.)
Mind a három csoportban volt egy olyan terület, melyet egyformán alacsonyra
értékeltek a megkérdezettek, itt a legsürgősebb a beavatkozás mind az iskolában,
mind a kollégiumban:
7. A felzárkóztatás kiemelt feladat az intézményben, a lemaradó tanulók
tervszerűen és rendszeresen kapnak segítséget 4,53 (pedagógusok)
7. Az intézmény eredményesen segíti a lemaradó tanulókat, kezeli a felzárkóztatás
feladatát. 4,35 (szülők)
6. Ha valamit nem értek, vagy lemaradok a tanulásban, az iskolában segítséget
kapok, hogy pótoljam a hiányosságokat. 3,75 (diákok).
Ugyanakkor örömteli volt a vezetőség és a nevelőtestület számára, hogy a szülők
írásbeli megjegyzéseikkel is kifejezték elégedettségüket.
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Ezek közül csak egyet emelek ki, amely az új vezetői program kialakításában
leginkább megerősített:
„Szerencsések vagyunk, hogy a gyermekünk ide járhat. Ez az iskola tiszteli a
legjobban az egyént, a leginkább fejleszti a toleranciát az együttműködést és az
érzelmi intelligenciát, amelyek a legfontosabb képességek és alapfeltételek a sikeres
élethez mai világunkban.”
Az első rész zárásaként a Zrínyi valamennyi dolgozójának, diákjának, belső és külső
partnerének szeretném megköszönni, hogy 2013 és 2018 között is egy ilyen
értéktelített közegben dolgozhattam.
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2. Helyzetelemzésre épülő
vezetői program

„Ha a gyermek önálló lény, teljes létező saját élettel, sajátos szükségletekkel,
akkor ebből arra következtethetünk, hogy a nevelés - a gyermek szempontjából
- nem az életre való felkészítés, hanem maga az élet."
(Claparede)
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2.1. Bevezetés
2.1.1. Motiváció
Az intézményvezető feladataival az utóbbi években számtalan szakmai dokumentum
foglalkozott. A Nktv. 69. §-a felsorolása mellett a tanfelügyeleti rendszeren belül
megszületett az öt fő vezetői terület indikátorrendszere, sőt kidolgozásra került a
mesterpedagógusi fokozaton belül a vezetői profil is. Készülőben a vezetői életpálya.
Ezek alapján is megállapítható, hogy az intézményvezetői szerep az egyik
legösszetettebb professzió. A céges szférával ellentétben egyszerre kell a szervezetet
(racionalizálás, működési feltételek, gazdasági hatékonyság) és a humán szférát
(kapcsolatrendszerek, egyéni bánásmód, értékelés) koordinálni.
A rendkívül sokrétű, sokak számára észrevétlen napi munka egy jó nevelőtestületet
és tehetséges tanulóközösséget vezetve hosszú távon mindenképpen megtérül.
35 éve vagyok a nevelőtestület tagja, 1992-től tevékenykedtem igazgatóhelyettesként.
Első igazgatói ciklusom (2008 és 2013 között) alapvető vállalása volt a telephellyel
kiegészült intézményi struktúra elindítása, a szabályozórendszerek kidolgozása, a
NAT-ra való felkészülés.
2013-ban pályázat útján ismét elnyertem az intézményvezetés lehetőségét.
Azóta – a gyorsan változó jogszabályi és szervezeti környezetben – priorizált
feladatként a képzési kínálat és az oktatási szerkezet átalakítását irányítottam.
A struktúraváltás a színvonal és a hatékonyság növelésével párhuzamosan ment
végbe.
Pedagógusként és vezetőként is a legjobb tudásom szerint igyekeztem a kapott
lehetőségeket beteljesíteni.
További elképzeléseim megvalósításához megerősítést kaptam az intézményi
önértékelés valamennyi iskolai szereplőjétől.
Vannak rendszerszintű elgondolásaim a Zrínyi további haladásával kapcsolatban,
nyitott vagyok vezetői ismereteim mélyítésére, megújítására is.
Vezetői elveim:


Bizalmi légkörben zajló közösségformálás.



Támogatás és szakmai kontroll összhangjának megteremtése.
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Motiváló feladatok és fejlődési lehetőség biztosítása a munkatársak, tanulók
számára.



Példamutatás.



Tágabb kontextusban való gondolkodás.



Arculatépítés, pozicionálás.



Humorérzék mint önvédelmi mechanizmus.

Szakmai tapasztalataim és egykori alma materem iránti elkötelezettség alapján
szeretném ismét megpályázni a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
intézményvezetői pozícióját.
2.1.2. A programot meghatározó dokumentumok
A programelemek kidolgozásánál elsődlegesen a 2017 őszén lefolytatott intézményi
önértékelés konklúzióira, a kiemelkedő területek stabilizálására, a kevésbé erős
elemek beavatkozást igénylő pontjaira fókuszáltam. Nagyban segített az iskolai
közösségekkel folytatott beszélgetéssorozat is.
Mivel a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium az országos köznevelés és ezen belül a
tankerület egysége, így koncepcióm kidolgozásánál a következő dokumentumok
elemzéseire, célkitűzéseire is reflektáltam:


A Nyíregyházi Tankerületi Központ Fejlesztési terve (2017-22)



Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája



NAT-koncepció (A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról
és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről szóló dokumentum (I–II. és
IV–V. fejezet).

Mindhárom szakmai anyag közös sajátossága, hogy az iskolát belehelyezi egy
modernizációs háromszög viszonyrendszerébe: digitalizáció, a munka világának
flexibilitása, az online oktatástámogató platformokkal bővült tudástranszfer.
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A NAT-koncepció így ábrázolja a 20. és a 21. századi oktatás közötti különbséget:

A

kulcsdokumentumok

kapcsolatrendszert

által

meghatározott

stratégiai

elemek

a

fenti

értelmezve jelenítik meg az oktatás-nevelés megújításának

célrendszerét, például a Tankerületi Fejlesztési terv 7 pontja.
Az iskola jövőképét – természetesen az egyéni arculat megtartásával – erre a
modernizációs elvárásrendszerre alapoztam.
2.1.3. Jövőkép
Tankerületünkben 9 gimnázium és 6 kollégium működik. A versenyhelyzet nemcsak
a gyermekért folytatott küzdelmet jelenti, hanem azt is, hogy e speciális
viszonyrendszerben. Minden intézmény meghatározhatja, sőt újra értelmezheti
önmagát.
Programomban erre teszek kísérletet.
A 2018-23 közötti közös munka sikereként a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégiumot úgy gondolom el, hogy


értékorientált

nevelési

közeg,

mely

alapvető

erényként

közvetíti

a

hagyományok tiszteletét, a szolidaritást, az egyenlő esélyek biztosítását, a
toleranciát, az érzelmi intelligenciát.


elfogadja a tanulási utak gazdagodását, de a tanulási ökoszisztéma
legfontosabb elemének továbbra is az iskolát, illetve a kollégiumot tartja.



olyan módszertani kultúra meghonosítására nyitott, amely az információtechnológai forradalom elvárásainak megfelelő adaptív készségekre és
képességekre

(kritikai

gondolkodás,
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kreativitás,

digitális

készségek,

kommunikáció stb.) készíti fel a tanulóit, mégsem mond le a nevelés
hagyományos eszközeiről.


folyamatos önreflexióval eredményeit hosszú távon stabilizálni, sőt jobbítani
tudja.



a pedagógiai célrendszerbe ágyazott infrastruktúra fejlesztésével biztosítja
valamennyi tanulója és dolgozója számára az otthonosság és a jóllét érzetét.

2.1.4. Premisszák


A helyzetelemzés pozitív megállapításai alapján éles fordulatra, nagy ívű
változtatásra a következő években nincs szükség. Természetesen ez nem zárja
ki a konszenzusra épülő finom korrekciókat.



A szakmai megújulásra kell fókuszálnunk.



A több célú intézmény működése a meglévő eredmények, adottságok alapján
optimalizálható.



Az

optimalizálás

elemei:

érték-

és

esélyteremtés,

versenyképesség,

hatékonyság.

2.2. Humánerőforrás, személyi feltételek biztosítása
Egy iskola legfőbb értéke a rendelkezésére álló humánerőforrás: pedagógusok,
dolgozók, tanulók. Csak elkötelezett ás felkészült nevelőkkel, motivált tanulóknak
lehet értékeket átadni.
2.2.1. Pedagógusok
A tantestület mint szervezet fejlesztése folyamatos építkezést feltételez. Ebben most
egy kitüntetett szakaszhoz érünk.
Az iskolai korfa szerint kilenc kolléga 60 év fölötti, a következő ciklusban tehát
folyamatos lesz a nyugdíjazás, azaz jelentős személycserékre kerül majd sor. A
derékhad is 25 éve van a pályán. Ez a demográfiai folyamat a gimnáziumban fog
erősebben érvényesülni.
A friss pedagógiai tudás és lendület megjelenése mellett jelentős kockázatok is
várhatók: minőségi munkaerő hiánya, bizonyos hiányszakok tartóssá válása.
Az iskolai elvárások és hagyományok átadása érdekében az itt maradó kollégákra is
többlet feladatok hárulnak.
Mivel a munkáltatói jogok a fenntartónál vannak, így a velük való egyeztetés révén,
közös megelégedésre kell megoldanunk ezt a problémát.
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Ennek érdekében javaslom:


Az öregségi nyugdíjba vonulók státuszát is be kell töltenünk, hiszen csak így
tartható az átlag óraszám és az egy pedagógusra jutó tanulók aránya.



Amennyiben a törvénymódosítás erre lehetőséget ad, 1-2 osztályban,
fakultációs foglalkozásra, kollégiumi érdeklődési körre, hosszabban hiányzó
kolléga helyettesítésére visszahívnám a még tettre kész nyugdíjas kollégákat.



Kétszakos pedagógusokat alkalmazzunk! Ez lényegesen megkönnyíti a
tantárgyfelosztás összeállítását, közelebb visz az egyenletes terhelés elvéhez is.



A kollégiumi nevelőtanárok továbbra is rendelkezzenek a szaktárgyak
tanítására feljogosító egyetemi végzettséggel, hisz így kollégiumon belül, a
tanítással lekötött munkaidő terhére is megvalósítható a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás.



A szakmai megújító képzések keretében az egyéni szándékokat az iskola és a
tankerület érdekeivel szükséges összhangba hoznunk (hiányszakok, fejlesztő
pedagógus).



A Nyíregyházi Egyetem és a Debreceni Egyetem gyakorló helyeként figyeljünk
az ügyes, talpraesett hallgatókra!



Nyilván kell tartani a pedagógusképzésben résztvevő egykori növendékeinket,
visszacsábításukkal az identitás is erősíthető.



A pályán maradás érdekében ösztönzöm a szakvizsgák megszerzését, a
magasabb fizetési kategóriával is honorált mesterprogramok kidolgozását,
iskolán belüli megvalósítását, különösen az innovátor és támogató profil
esetében.

A szakos lefedettségünk megfelelő. Bővítést egy területen javaslok. Ideális lenne, ha
az iskolapszichológus teljes státuszban dolgozhatna, hiszen a kollégiumokban is
rendszeresen fordulnak hozzá segítségért. Szorongásos-depresszív tünetekkel,
önértékelési zavarokkal keresik fel. Az egyéni problémák kezelése, a krízisintervenció
mellett nem jut elég idő a szűrő- és képességvizsgálatokra, a csoportos diagnosztikai
mérésekre.
A konfliktusok hatékony kezelésében is egyre többször van szükség a pszichológus
vezette esetmegbeszélésekre, meditációra.
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2.2.2. Módszertani lépésváltás szükségessége
A generációváltás mellett a módszertani kultúra megújítása is a következő évek egyik
kiemelt rendeltetése.
A zrínyis pedagógusok mindig nyitottak voltak az új törekvésekre, szívesen vettek
részt képzéseken, érzékenyen követték az elvárások finom mozgásait.
Napjainkban a pedagógiatörténet élesebb fordulatának vagyunk szemtanúi:
A mechanikus gyakorlásról a hangsúly egyre inkább áthelyeződik a társadalomban
egyébként végzett, autentikus tevékenységrendszerek elemeinek iskolába történő
beemelésére.
Hogy

melyek

ezek

a

tevékenységrendszerek?

Tudásépítés,

kollaboráció,

kommunikáció.
Vagyis alapvetően átalakul az oktatás célrendszere, tartalma, így mikéntje is.
Ebben a szituációban nemcsak a szakmának, hanem a szakmai képzéseknek is meg
kell újulniuk. Nem egyszerűen többet, hanem mást is kell tanulnunk.
Megkerülhetetlenül szembe kell néznünk a ténnyel: önmagában a hagyományos
szerepeken nyugvó tantermi rutin már nem versenyképes.
Új beállítódásra van szükség: az oktatásban: az iskolában egyfajta mentori, a
kollégiumban patronáló attitűdre.
A szemléleti változás természetesen olyan hosszabb folyamat, ami nem mérhető 30
órás képzésekben. Az egyén aktivitását feltételezi, és intézményi támogatást igényel.
Ugyanakkor nem lehet mutatványos és önmagáért való, nem szoríthatja ki tanár-diák
személyes viszonyrendszerét.
A módszertani megújulás érdekében tett javaslataim:


Célirányosan keressük meg az átvehető jó gyakorlatokat! (Pl. a robotika
esetében a Bánki Szakgimnáziumhoz fordultunk.)



Használjuk

ki

az

AJTP

intézményhálózatban

rejlő

lehetőségeket

(munkaközösségi, kollégiumi tudásmegosztás)!


Képzésekre, műhelymunkára hívjunk el olyan felkészült szakembereket, akik
segíthetnek a módszertani szemléletformálásban (Prievara Tibor és Nádori
Gergely)!



A tapasztalatszerzést gazdagíthatják a különféle tanári mobilitások, például a
testvériskolai kapcsolatok során tett óralátogatások. Ösztönzöm az Erasmus+
projektben való részvételt.
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Tehetségpontként vegyünk részt a tehetséggondozás módszertanát felfrissítő
kurzusokon (tehetség diagnosztika, a tehetségfejlesztés mérési-értékelési
rendszere)!



A kamaszkori konfliktusok kezelését speciális tanfolyamokon sajátítsuk el
érzékenyítő

tréningek,

személyiségfejlesztés)!

A

tanulók

humánszükségleteinek figyelembe vétele nemcsak kedvező tantermi klímát
indukál, hanem a kollégiumi légkört is pozitív irányba befolyásolja. A
kollégiumban ugyanis számos olyan nevelési szituáció teremtődik, amelyben a
higiénés gondozásnak, az egyéni bánásmódnak felértékelődik a funkciója.


A módszertani modernizáció egyik eszközének tekintsük a digitalizációt!



A digitalizáció nemcsak informatika óra sajátja. Az ún. kiterjesztett digitális
ismeretek jelenjenek meg a közismereti tárgyakban is!



Az ún. digitális transzformáció nemcsak a tanítást, hanem a teljes tanulási
folyamatot – beleértve a mérés-értékelést is – fogja át!



Ehhez technológiai alapot adhat a tanulóknál lévő sok-sok okos eszköz, illetve
a DOS programban felvázolt fejlesztés is.



Folytassuk a belső tudásmegosztó képzéseket (prezi), hiszen az iskolai oktatás
egészének

hatékonyságát

rontja

a

pedagógusok

felkészültségének

egyenetlensége!


Tegyük rendszeressé a kollégiumi esetmegbeszéléseket!

A szakmai-megújító képzések ellensúlyozására minél több közös rekreációs
programot szeretnék szervezni: színházlátogatás, karácsony, túra. A közösségépítés
mellett ezekben a belső erőtartalékok mozgósításának lehetőségét is látom.
2.2.3. A pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése
A tanári munka külső és belső ellenőrzése, értékelése az előző évek szakmai vitáinak
egyik kulcsmozzanata volt. Visszatérő ellenérvként gyakran hallhattuk, hogy a külső
ellenőrzés kirakat jellegű.
Ugyanakkor a pedagógusok igénylik a napi munkájukkal kapcsolatos közvetlen
visszajelzéseket.
Az ellenőrzés és az értékelés csak fejlesztő céllal történhet.
Ennek érdekében a következő módszereket kívánom fenntartani, vagy mélyíteni:


Osztályonként haladva veszünk részt óralátogatásokon, a tapasztalatokat a
tanfelügyeleti megfigyelési szempontsor alapján megbeszéljük.
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Az intézményegység-vezető és helyettese rendszeresen tekintik meg a
kollégiumi foglalkozásokat, érdeklődési köröket.



A munkaközösség-vezetők havi 1 alkalommal óralátogatáson vesznek részt,
majd műhelybeszélgetést tartanak.



Kollégiumban az adminisztráció pontossága mellett kiemelt ellenőrzési terület
a tanulási és pihenési feltételek biztosítása. A helyszíni ellenőrzések
lehetőséget nyújtanak a tanulókkal való közvetlen kapcsolatteremtésre is.



A digitális napló segítségével vezetőtársaimmal együtt havonta ellenőrizzük az
adminisztráció rendszerességét, a jegyek számát, az SZMSZ-ben és a
házirendben leírtaknak való megfelelést.



Panaszkezelés esetén az iskolában dolgozó szaktanácsadók segítségét is
igénybe veszem.



Az intézményi önértékelés tapasztalatait minden év záró értekezletén a teljes
pedagógusi közösség előtt elemezzük, nyitó értekezleten erre építjük a
beavatkozási pontokat.



A kiemelkedő eredményeket a keddi értekezleten bemutatom, azokat a
honlapon Facebook oldalon nyilvánosságra hozom. A tanévzáró ppt-n a sikeres
tanulók neve a felkészítőkkel együtt jelenik meg.



A vezetőség tagjainak munkáját a hétfői értekezleten közvetlenül értékelem, a
legfontosabb elemek a keddi nevelőtestületi értekezleten is elhangzanak



Nyomon

követve

a

kitüntetési

felhívásokat,

kollégáimat

továbbra

is

felterjesztem városi, állami elismerésekre.


Nagy szükség lenne, ún. minőségi időre, amikor nem praktikus és operatív
feladatokról értekezünk, hanem nevelési törekvésekről, esetleges kételyekről,
megerősítésről beszélgetünk



Az AJTP költségvetési többlet támogatásból az országos eredmények elérését
segítő pedagógusokat – az érdekképviseleti szervekkel egyeztetve – jutalmazom.

2.2.4. NOKS-os dolgozók
A jelenlegi 4 fő az alapfeladatokat ellátja. Tevékenységük inkább technikaiadminisztratív, a pedagógusok napi munkáját csak közvetetten mozdítják előre.
Esetleges státuszbővülés esetére tett javaslataim:


Az adható státuszok közül a laboráns alkalmazása a kísérletező tantárgyak
előkészületeit segítené. Egyre többen választják a biológia fakultációt,
készülnek természettudományos pályákra.
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A DOS stratégiában megjelenik egy új munkakör, a digitális pedagógiai
asszisztens is. Nem a rendszergazda feladatát venné át, a pedagógusok
IKT-hoz

kapcsolódó

tevékenységét,

speciális

igényű

tanulók

ellátását

könnyítené.


Egy jogszabálytervezet szerint 2018 őszén vezetnék be az iskolai szociális
munkás munkakört. 1000 főre jutna egy szakember. Összekötő lenne az
iskolahasználók valamint a gyermekvédelem között. Az iskolai szociális
munkás professzionális segítő, aki szakszerűbbé tehetné az osztályfőnökök, a
kollégiumi

nevelőtanárok

megkönnyítené
szervezeteivel

a
való

munkáját.

különböző

Alkalmazása

települések

kapcsolattartást

is,

a

kollégiumban

önkormányzati-szociális

különösen

az

Arany

János

Tehetséggondozó Programban.
Alkalmazásával a pedagógusok komoly támogatást kapnának.
2.2.5. Egyéb dolgozók
A székhelyen és a telephelyen való tevékenység megosztottsága miatt létszámunk
magasabb a jogszabályban garantáltnál.
A dolgozói korfa itt is hasonlóan alakul, mint a pedagógusoknál. Többen állnak
nyugdíj előtt, sajnos sokan megrendült fizikai állapotban. Egy-két éven belül itt is
felgyorsul a nyugdíjazási folyamat. Egyre nehezebb lesz biztosítani a működés
zavartalanságát.
Javaslataim:


Továbbra is kérném a jelenlegi létszámot, hiszen a szakaszos közfoglalkoztatás
nem jelent olyan kötődést, mint a közalkalmazotti státusz.



Forrásbővülés esetén gépek vásárlásával (új takarítógép, mosógépek) kell
könnyítenünk a dolgozók munkáját.

2.2.6. Tanulók
A

helyzetelemzés

alapján

látható, hogy a gimnázium „bevonzó”

képessége

örvendetesen megerősödött. Természetesen a toborzás és tájékoztatás eddigi formáit
fenn kell tartanunk, sőt új ötletekkel gazdagítanunk, a benne résztvevők körét is
szükséges tágítani.
Ennek érdekében javaslom:


A pályaválasztási fórumok, nyílt napok fenntartását.
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Az általános iskolai pedagógusok megszólítását új keretek között (belső
képzések, bemutató órák, tehetségnapok, tudásmegosztás).



A gimnáziumi tanulók hatékonyabb bevonását. Akár közösségi szolgálat
keretében mind többen térjenek vissza iskolájukba, és számolhassanak be
élményeikről.



Folyamatos

honlap

fejlesztéssel,

telefonos

alkalmazási

lehetőségekkel

biztosítsuk a naprakészséget és az interaktivitás!
Beiskolázás

tekintetében

két ponton

kell

beavatkoznunk: az Arany

János

Tehetséggondozó Program és a kollégiumi tagság létesítése. Mindkét esetben a
merítési bázis szélesítésétől várható a motiváltabb tanulói kör megtalálása. A két
probléma természetesen össze is függ.
Az AJTP programot mind szélesebb körben kell megismertetni, hangsúlyozva a
tehetséggondozás és társadalmi mobilitás összefüggéseit.
Ennek érdekében javaslom:


A

beiskolázási

kampány

még

intenzívebb

kiterjesztését

a

megye

kistelepüléseire.


Ehhez szükséges az intézményvezetők megszólítása.



A jogszabályban előírt pályaválasztási projektnapokon való részvételt, ebbe
alkalmanként be kell vonni a programban részt vevő pedagógusokat is.



A hetedikes nyári tábor népszerűsítését.



Aktív médiajelenlétet a program eredményeiről, lehetőségeiről, leginkább
távlatairól.



Országos szinten pedig javaslom egy AJTP-s ösztöndíj-rendszer bevezetését,
melynek kritériumait a Szakmai Tanácsadó Testület dolgozná ki. (Sok esetben
a rászoruló gyerekek azért választják inkább a szakképzést, mert a
hiányszakmák esetén jelentős ösztöndíjat kapnak).

Kollégiumi kapacitásunk 24 osztályra lett tervezve. Csak zrínyis diákokkal már nem
tudjuk a keretszámokat feltölteni. A többi városi gimnázium tanulói számára tehát
még

vonzóbbá

kell

tennünk

kollégiumainkat!

Ez

nem

egyszerűen

a

kapacitáskihasználtság kérdése, hanem égető szociális ügy is.
A kollégium a méltányos nevelés egyik legfontosabb terepe: komfortos lakhatás,
szociális étkeztetés, ingyenes fejlesztő foglalkozások és kulturális lehetőségek.
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Mindez

a

leszakadó

térségekből

érkező,

rászoruló

tanulók

számára

igazi

esélyegyenlőséget biztosít. A családlátogatások tapasztalata alapján elmondhatjuk,
hogy a kollégiumban sok-sok esetben jobb körülményeket tudunk biztosítani, mint
az otthoni viszonyaik.
Kollégiumi infrastruktúránk hasznosítása tehát egyben társadalmi szerepvállalás is.
Ennek érdekében javaslom:


Kollégiumunk képviselői jelenjenek meg a gimnáziumok pályaválasztási
fórumain!



Legyen kollégiumi nyílt napunk nemcsak az AJTP-s tanulók számára!



A felvételi értesítés után egyeztetett időpontban biztosítsuk az ismerkedést,
mutassuk be körülményeinket, lakóegységeinket!



Készüljön egy rövidfilm! (Ahogyan intézményegység-vezető úr is tervezte
pályázata megírásakor.)



Rugalmas munkaszervezéssel biztosítsuk az eltérő munkarend szerint dolgozó
iskolák tanulói számára a felügyeletet!

2.2.7. Tanulók munkájának értékelése
Az ellenőrzés és értékelés elveit, módszereit, ponthatárait alapdokumentumaink
rögzítik, a kétes jegy fogalmát 2017 őszén újra definiáltuk.
Az intézményi önértékelés szerint e területen vannak bizonyos anomáliák: későn
születnek a jegyek, nem kerülnek be időben a naplóba. Egysíkú a számonkérés,
egyéni és olykor a pedagógiai rutin során követhetetlen értékelési rendszerek
alakulnak ki.
Az ellenőrzés, értékelés javítása érdekében a következőket javaslom:


A napló ellenőrzése legyen még rendszeresebb és következetesebb!



Az egyéni értékelési módszerek alkalmazásánál nagyon fontos, hogy a diákok
és

a

szülők

egyértelmű

információkkal

rendelkezzenek

a

pedagógus

szempontjairól, értékelési elveiről.


Tegyük változatosabbá a számonkérési formákat!



A rendszeresség és kiszámíthatóság elvének érvényesítése.



Az órai aktivitást, a szorgalmi feladatokat honoráljuk többször motiváló
osztályzatokkal!



Az

érettségihez

közelítve

alkalmazzunk

nyelvvizsga, kis érettségi, stb.)!
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összetettebb

formákat

(próba



Az ellenőrzés, értékelés reális, mégis támogató jellegű legyen!



Az egyéni utak nyomon követésére a bemeneti diagnosztikus méréseket vessük
össze az összegző mérésekkel!



Mérésügyi ismereteinket mélyítsük!



A kollégiumi nevelési szituációkban több mód van a közvetlen visszajelzésre,
éljünk ezzel a lehetőséggel!



A kollégiumi foglalkozásoknál és a gyakorlati tevékenységeknél könnyebb
személyre szabott értékelést megvalósítani. Ezek elsősorban ne tantárgyi
diagnózist

nyújtsanak,

hanem

lényegi

információkat

biztosítsanak

a

személyiség fejlődésével kapcsolatban!


Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok és problémák orvoslása történhet
egyéni, kiscsoportos (szoba) és nagycsoportos szinten. A házirend büntetési és
jutalmazási tételeit minden esetben figyelembe kell venni. A komolyabb
kollégiumi problémák orvoslásához ajánlatos a kollégiumi DÖK bevonása. Így
az ellenőrzések még hatékonyabbá tehetőek.

2.3. Tárgyi feltételek
2.3.1. Épület, környezet, design
A tanulási környezet modell a konstruktivista pedagógiából indult, ma már az
esztétikai ízlésformálás része.
Az igényes és kulturált környezet kialakítása egyszerre pedagógiai cél és eszköz.
A környezeti nevelés keretein belül több egyéni és társas kompetencia is fejlesztésre
kerül (kreativitás, szerepvállalás, együttműködés).
Különösen igaz ez a kollégiumi atmoszférára! A kollégium egy mesterségesen
megtervezett nevelési környezet, mely hét közben az otthon szerepét tölti be.
A

kollégiumban

a

példamutatás

és

a

környezetre

való

odafigyelés

mint

magatartásminta erősítése, szintén kiemelt pedagógiai törekvésünk.
Az intézmény infrastruktúrája részben adottság, részben változtatható, megújítható
tárgyi környezet.
A 2018-ban lezajló 3 nagy infrastrukturális pályázat évtizedes problémákra (fűtési
rendszer, tornaterem leválaszthatósága, kollégiumi bútorok részbeni cseréje)
jelenthet megoldást. Bízom benne, hogy a sarokszámok lehetővé teszik a
kivitelezőkkel való esztétikai egyeztetéseket (színek, burkolat stb.).
A felújítások állagmegóvása valamennyi iskolafelhasználó közös felelőssége lesz.
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A tőlünk függő átalakítások során a didaktikailag szükséges fejlesztéseket a finn
iskolákban tapasztalt színes, ugyanakkor letisztult formavilággal párosítva szeretném
meghonosítani, tovább vinni. Valamennyi változtatás esetében szem előtt kell tartani
a biztonság és a fenntarthatóság elvét is.
Mivel a források korlátozottan állnak rendelkezésre, így megkülönböztetek rövid és
hosszú távú terveket.
Rövid távon (1-2 év) javaslom:


A zöld felületek növelését mind az udvarokon, mind az épületekben.



Ehhez udvari öntözőrendszer kiépítését.



A Tiszavasvári úti kerti bútorok javítását, festését.



A biológia-kémia dolgozó kialakítását.



Fiú mosdók teljes modernizációját.



A 26-os, 27-es termek burkolását.



A

hangszórórendszer teljes

felújítását a hatékonyabb és élvezhetőbb

kommunikáció érdekében.


A fizika szaktanterem demonstrációs asztalának cseréjét.



Tiszavasvári úti kollégium lakóblokkjaiban a tisztasági festés folytatását.



Kollégiumi ágyhuzatok cseréjét mindkét épületben.



Kerékpártároló bővítése a zöld szemlélet jegyében.

Hosszabb távon (3-5 év) javaslom:


A gimnázium bejáratának díszburkolattal való ellátását.



A központi kollégium elhasználódott bútorainak kiváltását új bútorokkal.



Kémia szaktanterem korszerűsítését.



A tornaterem árnyékolásának motorikus megoldását.



Udvari

épületek

bontását:

régi

garázs

és

egykori

hőközpont

körüli

tereprendezését.


Az 1962-ben átadott gimnáziumi épület folyosóin és a lépcsőházában a
burkolat cseréjét.



Udvari fitneszeszközök telepítését a Start mögötti területsávra. Így a
testnevelési órákon kívül a kollégisták is használhatnák edzésre, sportolásra.



Sportudvarunk általános korszerűsítését.
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Természetesen vannak olyan adottságok, amelyek függetlenek az anyagi forrásoktól.
Az

osztályok

számának

csökkenésével

megszűnik

a

zsúfoltság,

a

korábbi

kényszermegoldásokat felszámolhatjuk.
Viszonylag kis ráfordítással megvalósítható tervek:


Át lehet alakítani néhány tér funkcióját: kollégiumi tv-szobák, volt kazánház.
Az egykori kollégiumi szolgálati lakásból is hangulatos diákklub lehetne.



A

kollégiumi

szobaverseny

szabályainak

átgondolásával

érdekeltebbé

tehetnénk diákjainkat az állagmegóvásban.


Erősítsük a kertek rekreációs szerepét!



Valamennyi épületben oldjuk meg a szelektív hulladékgyűjtést!

Az

otthonos

iskola

nemcsak

a

jó

közérzet

egyik

biztosítéka,

hanem

a

személyiségformálás kerete is.
Több kísérlet igazolja, hogy a rendezett környezet kialakítása és megtartása egyben
az önnevelést is előmozdítja.
Az átgondolt dizájn javítja életminőségünket és a hozzánk belépők számára közvetíti
nevelésről, iskoláról vallott felfogásunkat is.
2.3.2. Az oktatás tárgyi feltételei, eszközellátottság
A versenyképesség biztosításához, a módszertani kultúra modernizációjához jó
minőségű oktatási eszközökre van szükség. Szertáraink eszközállománya folyamatos
fejlesztésre szorul. A mindennapos testnevelés a sporteszközök elhasználódását
gyorsítja. A kollégiumban is rendkívül erős az igénybevétel.
A költségvetésünk által biztosított összeget és a saját bevételek egy részét az alábbi
tételekre szeretném fordítani.
Rövid távú beszerzések:


Napi használatú sporteszközök pótlása, új mezek vásárlása, különös
tekintettel a női torna csapat mezeire.



Nyelvoktatáshoz szükséges multimédiás eszközök beszerzése.



Jogtiszta

felügyeleti

rendszer

vásárlása,

mely

a

kollégiumi

tanáriból

működtetve hatékonyabban ellenőrizheti a tanulmányi időben használt
gépterem munkaállomásait.


Üvegtárlók beszerzése a Zrínyis Galéria kiállítóterébe.
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Informatikai háttér kialakítása a kis tornateremben, mely a sporttörténet
oktatását is lehetővé teszi, ezzel is színesítve a testnevelési órákat.

Hosszabb távú beszerzések:


Nyújtó, korlát cseréje.



A természettudományos tantárgyak oktatását segítő digitális tartalmak,
demonstrációs eszközök.



Az elsőként üzembe helyezett interaktív táblák kiváltása, amint erre a
beszerzési stop feloldása lehetőséget biztosít.



A gépkocsi cseréje, melyet az AJTP kiegészítő többlettámogatás beruházásra,
beszerzésre fordítható 12%-ból szeretnék megvalósítani.



Kamerarendszer kibővítése a tanulók és a kiállított műtárgyak biztonsága
érdekében.

A

DOS-programban

meghirdetett

eszközbeszerzéseket

minden

szempontból

támogatom, a használatukhoz szükséges képzéseken való részvételre ösztönzöm a
pedagógusokat. A DOS-ban listázott technikai felszerelések:


Középiskolában 500 tanulónként 1 db 3D nyomtató beszerzése



Számítástechnika termenként 3 tanulónként egy programozható robotot



A természettudományos szaktantermekben digitális dataloggerek a kísérletek
támogatására.



Az intézményeknek rendelkezniük kell multimédia laborral (digitális kamera,
VR-megjelenítő, multimédia szerkesztésére

alkalmas

munkaállomás

és

perifériák).
Ezen bázison, folytatva az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális Kompetencia
fejlesztése” beszerzéseit, valóban létrejönne az iskolai digitalizáció kerete.
2.3.3. Gazdálkodás
2017-től, a tankerületi költségvetés szervezeti egységekre történő lebontásával
működésünk tervezhetővé, stabillá vált. Az AJTP költségvetést az intézményitől
elkülönítve kezeljük.
Legfontosabb feladatok a működtetés zavartalansága érdekében:


A dologi kiadások távlatosabb tervezése a gondnokok és a pénzügyi ügyintéző
együttműködésének segítségével.
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Az

oktatási

színvonalhoz

szükséges

tárgyi

feltételek

biztosítása

a

munkaközösség-vezetők igényei alapján.


A minőségi munka feltételeinek realizálása az előirányzat keretei között.



Hatékony gazdálkodás az előirányzat összegével.



A

felújítási

és

beruházás

jellegű

kiadások

kedvezőtlen

arányának

ellensúlyozására támogatom épületeink bérbeadását, hasznosítását. Ez
természetesen nem sértheti az alapfeladatok ellátását, a 17 óráig tartó
törzsidőt.


A bérleti díjak megállapításánál – az eddigieknek megfelelően – továbbra is
szeretnék élni javaslattételi jogommal, hiszen a kiadás jelentős személyi jellegű
többletkiadást (hétvégi ügyelet, túlmunka) is indukálhat. A szinte folyamatos
üzemeltetés miatt nem minden esetben lehet a munkaidő átcsoportosításával
élni.



Saját bevételeinket folyamatosan szeretném állagmegóvásra, fejlesztésekre,
szakmai

anyagok

vásárlására

fordítani,

ezzel

is

kompenzálnánk

a

bérbeadással járó amortizációt.


Pályázatokon való részvétellel kívánok forrásbővülést biztosítani a szakmai és
infrastrukturális adottságaink gyarapítására, javítására.



A pályázatokban résztvevő kollégák körét mindenképpen szükséges bővíteni.

2018. évi várható költségvetési kiadások
(ezer Ft-ban)
7 979
68 370

518 883

Személyi juttatás
járulékokkal:
Dologi kiadások:
Beruházás/ Felújítás

(A személyi jellegű kiadások növekedésének oka a minimálbér emelkedése, az
életpálya felfutása.)
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2.4. Struktúra és munkaszervezés
2.4.1. Iskolaszerkezet
2013-tól végbement egy strukturális változás, mely az osztályok számának kivonása
mellett a 4 évfolyamos képzés arányainak növelését is jelentette.
A haladó németes csoport a jelentkezők alacsony száma és a bekerülés alacsony
pontszáma miatt kivonásra került.
2020-ra alakul ki teljesen az új osztályszerkezet az alábbiak szerint:
2018/2019

2019/2020

2020/2021

19

19

18

1 (angol/német)

1 (angol/német)

1 (angol/német)

1

1

1

17

17

16

Osztályok száma
Kezdő

NYEK

osztályok

AJTP

osztályok

száma
Kezdő
száma
Osztályok száma a 9-12.
évfolyamon

Az eredmény: összesen 18 osztály
A osztály

B osztály

C osztály

4 évfolyamos: 4 évfolyamos: nyelvi tagozat: 5 évfolyamos:
haladó

német/spanyol/ francia kezdő Arany

angol/kezdő

szintről

angol

D osztály
5 évfolyamos:

János nyelvi

Tehetséggondozó

előkészítő

Program

angol/német

Azonban a kimunkáltság és konszenzusos átalakítás ellenére sincs a hosszú távú
stabilitásra garancia.
A NAT bevezetésével előre nem látható módosítások várhatóak, ennek egyik
neuralgikus pontja a közbeszédben újra meg újra megjelenő kilenc évfolyamos iskola.
Az sem tudható, hogy a nyelvi előkészítőnek van-e helye a szisztémában.
Bizonytalan továbbá, hogy mely évfolyamokon kerül bevezetésre az új NAT és
kerettanterv.
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Pedagógiai értékeink megőrzése érdekében a következőket javaslom:


Ha erre a jogszabályok lehetőséget adnak – a jelenlegi iskolaszerkezetet
stabilizáljuk, azaz a 4 évfolyamos mellett maradjon meg az 5 évfolyamos képzés
is.

Az öt évfolyamos képzés lehetőséget teremt az eszköztudás elmélyítésére, a
felzárkóztatásra, és az általános iskolából hozott különbségek kiegyenlítésére. Az öt
évfolyam a tanulók pályaválasztására is kedvezően hat, a nyelvvizsga megszerzéséhez
is alapot ad.


Az AJTP megőrzése, fejlesztése az iskola és a régió elsőrendű érdeke.

Az előző 18 évben eredményeivel bizonyított, a méltányos iskoláztatás mintájává vált.
A disszemináció révén a projektben felhalmozott tapasztalat a teljes intézmény
vonatkozásában hasznosul.
Ugyanakkor országosan egységes megújítás (AJTP-blokk, versenyek, demotiváltság,
ösztöndíjak) elkerülhetetlen.


A tagolatlan alapképzés után, az utolsó két évfolyamon teremtsük meg a
specializáció lehetőségét, az emelt szintű érettségire való felkészítést legalább
1 tárgyból biztosítsuk!



Az érettségi szabályozás függvényében korrigáljuk fakultációs rendszerünket,
tantárgyi kínálatunkat!



Az emelt szintű képzés tematikáját, követelményrendszerét munkaközösségi
szinten valamennyi tantárgyból át kell tekinteni! 2020-ban a továbbtanulás
feltételeként minden tanuló legalább 1 tantárgyból emelt szinten érettségizik.
Eddig az emelt szintű képzés ellenére is többen választották a középszintű
érettségit, így a differenciálás sokféle formája működött a fakultációkon. Most
egységesen az emelt szintre kell készíteni és készülni.



A csoportbontásokat a Pedagógiai Programban megjelölt tárgyakból szeretném
tovább vinni. A munkaerőpiacon elvárt készségek – csapat orientáció,
kommunikáció – csoportbontásban bizonyíthatóan hatékonyabban fejlődnek.



A rugalmas alkalmazkodás jegyében maradjon meg a második nyelv sávos
oktatása, de a csoportokat az egyéni haladási szint szerint – ha szükséges –
évente osszuk újra.
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Népszerűsítő rendezvényekkel a második nyelvek kínálatát próbáljuk az
orosszal újra bővíteni, hiszen régiónkban gazdasági érdek is lehet az orosz
nyelv tanulása.

2.4.2. Nat és helyi tanterv
A Nat a magyar köznevelésben működő háromszintű tartalmi szabályozás (Nat,
kerettanterv, helyi tanterv) és irányítás alapdokumentuma. Ennek átalakítása maga
után vonja a helyi tantervek újragondolásának szükségességét is.
A felülről kezdeményezett, makro szintű reformot, az intézmény szintjén helyi
innovációkra kell alábontani.
A következő években a munkaközösségek e harmonizáció alapján vizsgálják felül a
2013-tól felmenő rendszerben bevezetett oktatási dokumentumokat.
Az átgondoláshoz a következő szempontokat javaslom:


A diákok túlterheltsége miatt az új szabályozás alsó szintjén állapítsuk meg az
óraszámokat!



Konszenzusos alapon találjuk meg a műveltségterületek egyensúlyát!



A tartalmi-pedagógiai szempontok mellett figyeljünk a státuszok védelmére is!



Az újonnan beépítendő területek mellett maradjon meg a brand, melyet 100 év
alatt építettünk!



Nyelvi óraszámok prioritásával őrizzük a gimnázium idegen nyelvi értékei! Ezt
a felsőoktatási felvételi rendszer átszabása is indokolja.



A szabad időkeret arányai a – NAT-koncepció szerint – növekedni fognak.

A szabadon felhasználható időkeretet differenciálásra, gyakorlásra, elmélyítésre
fordítsuk! Különösen fontos ez az érettségi előtt, hiszen egy lezáró összegzésre a
mostani rendszerben nincs mód. A tudásintegráció megkönnyíti a 2020-tól
kötelezően elvárt emelt szintű érettségi eredményesebb teljesítését is.


Az

osztályfőnöki

és

csoportvezetői

munkatervek

átdolgozásával

gyakorlatiasabb ismeretek beépítésére is koncentráljunk: pályaorientáció,
vállalkozási ismeretek, kommunikációs tréningek!
A Nemzeti alaptanterv irányelvei bizonyára módosulásokat hoznak majd a Kollégiumi
nevelés

országos

alapprogramjában

is.

információval még nem rendelkezem.
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Ezekről

a

szándékokról

pontosabb

Két alapelvet azonban itt is szeretnék végigvinni:


Legyen hathatósabb a gimnázium és a kollégium együttműködése!



A választható kollégiumi foglalkozások kínálatának kialakításakor a
tanulók igényei nagyobb mértékben jelenjenek meg!

2.4.3. Eredmények javításának lehetőségei
Az előző évek tanulmányi mutatóinak növekedése örvendetes, most alapvetően a
stabilizációs szakasz következhet.
Ezt szolgálhatja a tanítási órák hatékonyabbá tétele differenciálással, kooperatív és
digitális

technikákkal,

a

továbbképzési

tapasztalatok

hasznosításával

és

megosztásával. Változatosabb munkaformákkal a tanulói motiváció is felébreszthető.
Korrekciós lehetőségek természetesen vannak a rendszerben,4 területre fókuszálok
A főbb területek:
Az országos mérések tanulságai iskolai szinten feldolgozásra kerülnek, de kevéssé
befolyásolják a tantermi gyakorlatot. A rendelkezésünkre álló adathalmazt érdemes
nemcsak visszajelzésként, hanem a fejlesztés kiinduló pontjaként is tekinteni: kinek
van szüksége felzárkóztatásra, kit kell tehetségígéretként számon tartanunk.
A tantárgyi eredmények évek óta nagy szórtságot mutatnak. Bár alapvetően humán
jellegű gimnázium vagyunk, néhány természettudományos tantárgy vonatkozásában
előre kell lépni. A fizika, kémia alacsony átlaga szerintem rendszerszintű probléma.
Az évek során csökkent az órák száma, a tananyag mennyisége viszont nőtt. A
természettudományos gondolkodás kialakulása tapasztalaton keresztüli tanulói
aktivitást igényel. Ehhez sajnos hiányoznak a tárgyi feltételek, az órakeretek.
Itt is segíthetne az infokommunikációs technológia: szemléltetés, a kísérletek
virtuális bemutatása, szimulációk. A tanulók bevonása felkeltheti érdeklődésüket is.
Ennek érdekében támogatom a természettudományi szakmai megújító képzéseket
valamint demonstrációs szoftverek beszerzését.
Iskolánkban a felsőoktatásba való bekerülés eredményességét célként kitűző képzés
folyik. Az emelt szintű tantervek frissítése mellett az alábbiakat javaslom, hogy igazi
életpálya-támogató (Balogh Irma) iskolává váljunk:


Minél

több

pedagógus

vegyen

részt

munkájában!
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emelt

szintű

vizsgabizottságok



Tegyük hatékonyabbá a pályaorientációt már az első évtől kezdve! A
felsőoktatásba való bekerülés jogi tudnivalói mellett legalább egyforma súllyal
kerüljön elő a pálya- illetve pályalélektani ismeret! Ebben segíthetnek a
gyárlátogatások, szülők, öregdiákok, a Nemzeti Pályaorientációs Portál.



Ideális lenne, ha a faktválasztás időpontjára legalább a képzési területet
tudnák behatárolni tanulóink.



A kollégiumi felkészítő foglalkozások – a szaktanárok szoros együttműködése
mellett – még hatékonyabbá tehetik a felsőoktatásra való felkészítést. A
kollégiumi időgazdálkodás keretjellege megengedi, hogy a tanulók egyéni
tanulási szükségleteire jobban figyeljünk.



A felvételi eredményeket pozitívan befolyásolhatja a személyiségfejlesztés
önismeret

erősítése,

az

AJTP-ben

elsajátított

módszerek

adaptálása

valamennyi osztályban. Sok esetben nem a tantárgyi hiányok, hanem a
tanulók döntésképtelensége önismereti problémái okozhatják a felvételi
kudarcot.


AJTP „érdekeltségi rendszer” újra tervezésével céltudatosabbá tehetjük a
tanulók munkáját, erősíthetjük a munkamorált, ezzel csökkentve a diákok
közötti feszültségeket.



A lifelong guidance megjelenésével a pályatanácsadás a pszichológia és a
pedagógia határterületévé vált. Vegyünk részt ilyen irányú képzéseken vagy
vegyük igénybe önkéntesek segítségét!



A pályatanácsadás kiemelten fontos AJTP-ben, ahol nem minden szülő tud
távlatos segítséget nyújtani.

Az eredményeink javításának negyedik területe a kommunikáció (anyanyelvi és idegen
nyelvi egyaránt) kulcskompetenciaként való értelmezése az oktatás-nevelés egész
folyamatában.
A kommunikáció nem csupán egy a sok fontos pedagógiai feladat közül, hanem olyan
fejlesztés, amely minden más kognitív folyamatra hatást gyakorol. Tudás és
kommunikáció

egymást

feltételezik.

A

hatásos

információcsre

nemcsak

a

teljesítményre hat, hanem rendezettebbé teszi tanulóink személyközi viszonyait is.
Az órákon, kollégiumi foglalkozásokon teremtsünk minél több olyan szituációt,
melyben kommunikációs rutinra tehetnek szert diákjaink (kisvizsgák, előadások,
próba nyelvvizsga)!
A magasabb szintű asszertív kommunikáció kulturált formáit az iskolai közéletben
(DÖK) is lehet gyakorolni!
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2.5. Nevelési program
Nevelési helyzetek kezelése:
Egy iskola eredményességét alapvetően a tanulmányi-kulturális, sport teljesítmények
alapján tartják számon, pedig legalább ugyanolyan fontos rendeltetése az érzelmi
intelligencia fejlesztése. Az intra- és interperszonális intelligencia formálódása
szempontjából meghatározóak a középiskolai évek.
Ezért nagy a felelősségünk, és természetesen a szerepünk is.
A nevelés mint értékközvetítő tevékenység az iskolai-kollégiumi élet valamennyi
szegmensét átfogja. A tanóra és foglalkozás direkt hatásai mellett számtalan indirekt
tényezővel befolyásolhatjuk a személyiség fejlődését: szabadidős programok,
múzeumlátogatás, edzés, tanulói terek kialakítása stb.
Ez csak egységes értékrend alapján lehetséges!
Egyre többször kell megküzdenünk káros hatásokkal: (dohányzás, online zaklatás,
alkohol). Ezek kiszűrése érdekében nagyobb teret kap a prevenció.
A rendőrséggel, a védőnői hálózattal, a civil szervezetekkel való együttműködés az
osztályfőnöki, csoportvezetői munka részévé vált.
A megelőzésben a szakmai segítők jelenléte mellett kiemelkedő szerepe van a tanórán
kívüli foglalkozásoknak, a közösségi programoknak. Ezekkel sokat tehetünk a
kamaszkori önbizalomhiány és kallódás-érzet ellen. Egy befogadói közösség segíthet
az érzelmi labilitás leküzdésében.
A

tanórán

kívüli

nevelési

helyzetek

számtalan

önfejlesztő

magatartásforma

kialakítására is keretet biztosítanak.
2.5.1. Tanórán kívüli foglalkozások, tehetséggondozás
A tehetséggondozás mindkét formáját – tömeges és egyéni – stratégiai célkitűzésnek
tartom. A kiemelkedő tehetségek felfedezéséhez, azonosításához szükség van a
merítés lehetőségére.
A tehetséggondozás hagyományos kerete a szakkör, sportkör, művészeti foglalkozás,
kollégiumban az érdeklődési kör. A tanulók magas óraszáma és sokféle leterheltsége
miatt időben nagyon nehéz ezeket működtetni.
Pedig ezeknek a testi-lelki egészség kimunkálásában és megtartásában, a stressz
levezetésében is óriási szerepük van! Ugyanakkor a pedagógusok számára is szakmai
élményekkel való töltekezést jelenthet ez a nevelési forma: közelebb kerülhetünk
tanítványainkhoz, a motivált tanulókkal hatékonyabban lehet előre haladni, szakmai
elismerésekhez jutni.
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Javaslataim:


A tantárgyfelosztás elkészítésénél figyeljünk arra, hogy az éves munkatervben
szereplő foglalkozásokat a kollégák a neveléssel-oktatással lekötött időben
tarthassák!



Mérjük fel a tanulók érdeklődését, s az igények figyelembe vételével hirdessünk
szakköröket, kollégiumi érdeklődési köröket!



A mesterprogramok tervezése és végrehajtása során részesítsük előnyben a
tehetséggondozó, versenyfelkészítő foglalkozásokat!



Sportkörök vonatkozásában a Zrínyi sikerágazatainak számító sportágakat
(női torna, fiú kézilabda) továbbra is preferálom, de figyelni kell tanulók változó
igényeire is (röplabda, foci).



Kísérletezzünk a tehetséggondozás új formáival is: projektek, projektnapok.



A kollégiumi nevelők javaslatára kezdeményezem a csoportfoglalkozások, az
AJTP-blokk tematikájának áttekintését, és egy foglalkozási adatbank,
tervgyűjtemény

létrehozását.

A

kollégisták

beilleszkedésében,

szociális

érésében ezek a közösségi élmények sokszor a család szocializációs bázisát
pótolják.


A

tehetségek

megmutatására

átgondolt

versenyeztetési

stratégiát

kell

kidolgoznunk, hisz diákjaink rutint és kapcsolatokat szerezhetnek a különféle
tanulmányi-művészeti-sport

versenyeken.

Ezzel

is

megkönnyítik

a

felsőoktatásba való bekerülésüket, későbbi érvényesülésüket. Az elmélyülés a
szaktárgyi ismeretek mellett az egyéni attitűdöket is fejleszti. A különféle
versenyeredmények a tanulók, pedagógusok sikerélménye mellett az iskola
iránti érdeklődést is fenntarthatják.


Az

osztályfőnökök,

élménypedagógia
Házirendben

is

szaktanárok

érdekében
rögzített

a

személyes

éljenek

a

tanulmányi

tapasztalatszerzés,

Pedagógiai
kirándulás

Programban

az

és

lehetőségével!

a

Ehhez

használják a múzeumi belépővel kombinált ingyenes utazási lehetőségeket!


A tanórán kívüli foglalkozások finanszírozásához a Nemzeti Tehetség Program
pályázatai nyújthatnak fedezetet. Javaslom, hogy a tantestületből minél
többen

vállalják

a

pályázatírást,

hiszen

nemcsak

saját

munkájuk

ellentételezését kaphatják meg, hanem a tanulókat sok-sok új élményhez
juttathatják
találkozás,

(gyárlátogatások,
terepmunka,

lazító

stb.).

hátránykompenzálás is.
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A

programok,

önkéntesekkel

tehetséggondozás

tehát

való

egyben

A szakkörök és tanórán kívüli foglalkozások változatosabbá tételéhez további keretet
és hálózati lehetőségeket biztosít a 2018. március 7-én harmadszor is elnyert
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címünk.
2.5.1.1. Felzárkóztatás, korrepetálás
Az intézményi önértékelésben a szülői és a tanulói kérdőívekben ezen a területen
kaptuk az önmagukban még mindig jó, de a viszonyításban gyengébb átlagokat.
Mindkét kör egyéni megsegítést, személyre szóló törődést vár.
A mai oktatási rendszerben az egyéni fejlesztés lehetőségei korlátozottak, de a
probléma kezelésére a következő javaslatokat teszem:


Tekintsük át a kilencedikesek bemeneti mérésének tartalmát és metódusát!
Valóban azt mérjük, amire építeni szeretnénk!



Továbbra is tegyük kötelezővé a szint alatti teljesítményt nyújtóknak a félévig/
év végéig tartó korrepetálást! Ugyanakkor a tartósan alulteljesítőknek év
közben is bármikor írjuk elő az ezeken való részvételt!



A 10. évfolyam kompetenciamérésének az eredményeit az adott terület
szaktanárai mérésügyi szakembereink segítségével elemezzék! Az alsóbb
képességszintben teljesítők számára egyéni megsegítés szükséges, hiszen az
érettségiig még lényegi javulás következhet be.



Hosszabb

hiányzás

esetén

használjuk

ki

az

online

kommunikációs

lehetőségeket: a feladatokat, instrukciókat küldjük át a tanulónak!


A heterogén tudással érkező kilencedikes második nyelvi csoportokban
hagyjunk több időt a felzárkózásra!



A fakultációra jelentkezés időszakában a tanulók ismerjék meg a rájuk váró
követelményeket. Az osztályfőnök és a vezetőség tájékoztatása mellett a
szaktanárok is beszélgessenek az emelt szint elvárásairól!



Kínáljuk fel a kollégiumi szaktárgyi korrepetálások lehetőségét is, ezen
alkalmakról tudjanak a nem kollégista tanulók is!



Az AJTP programhétvégékbe – amikor nincsenek utazások – iktassunk be az
egyéni fejlesztési terveknek megfelelő felzárkóztató foglalkozásokat!



A BTMN-es tanulók differenciált foglalkoztatása és számonkérése mellett minél
hamarabb el kell kezdeni – akár külsős szakemberekkel – a célirányos
fejlesztést!
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2.5.2. Rendezvények, programok
Az intézményi önértékelés visszajelzései alapján tanulóink elégedettek az iskola által
teremtett programokkal, lehetőségekkel. Ebben bizonyára annak is szerepe van, hogy
kezdeményezéseiket felkaroljuk, támogatjuk.
A centenáriumi év számtalan eseményt hozott és hoz, sok öregdiákot, szülőt is
sikerült megszólítani.
Mivel a rendezvényeknek óriási személyiségformáló hatásuk van (közösségteremtés,
identitástudat, hazaszeretet, erkölcsi és esztétikai nevelés), így azok kimunkált
rendszerét továbbra is az iskolai és kollégiumi élet kiemelt területeként kezelem.


Az ünnepségek jól bevált gyakorlatán (iskola előttiek, állami ünnepek,
munkaközösségi, vállalások) nem kívánok változtatni, természetesen minden
jobbító ötletet – akár technikai, tartalmi – támogatok.



A

centenáriumi

év

közreműködő

öregdiákjairól

létesített

adatbankot

folyamatosan tovább kell fejlesztenünk. Erre jó alkalmat jelenthetnek az
osztálytalálkozók.


A hagyományos zrínyis identitást erősítő rendezvényeket (Öregfiúk, Zrínyis
Akadémia, Zrínyis Galéria) a centenáriumi év eltelte után is megszervezzük,
természetesen nem ennyire koncentráltan (szakórákba, érdeklődési körökbe
építve).



Az életvitel órákat, a kollégiumi foglalkozásokat színesíthetjük sikeres vagy
tanulságos karrier utakat bejáró fiatal szakemberek visszahívásával. Az
életkorban közeli példaképek állítása erősítheti tanulóink értékrendszerét,
önbizalmát.



A DÖK által 1-2 éve elindított új kezdeményezéseket (diákbál, 12 órás röpi)
támogatom.



Kollégiumban minél több lazító programmal enyhítsünk az otthontól való
távollét érzetén!



A témahetek közül a Nemzetközi Pénz7-hez már 4. alkalommal csatlakozunk.
A tanév rendjében rögzített többi lehetőséget is ki kell használni. Ezek a
projektszemlélet megerősödését, új módszerek kipróbálását is feltételezik.



Valamennyi programunkat médiajelenléttel (iskolai, városi) népszerűsítsük!

Az iskolai rendezvények csak akkor működőképesek, csak akkor érik el a diákok
körében elvárt nevelői hatást, ha azt a teljes pedagógusi és dolgozói kör magáénak
érzi.
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A ZIG100 kapcsán megnyert támogatói közeget tovább kell építenünk, ebben óriási
értékek rejlenek. A hálózatosodás erősítheti a zrínyis identitást, segítheti a
beiskolázást, közvetve nevelői munkánkat.

2.6. Az intézmény kapcsolatrendszere, közösségei
A jó iskola egyben kooperáló iskola is, melyben az iskolahasználók és társadalmi
környezetük sokszínű interakciókban működnek együtt. A belső kapcsolatrendszerek
mellett egyre nélkülözhetetlenebbek a külső érintkezések.
2.6.1. Belső kapcsolatrendszer
2.6.1.1. Vezetőség
Az intézményvezetés 2017. januárjában a nyugdíjba vonulások miatt személyi
összetételét tekintve megújult. Fiatal, dinamikus vezetőtársak segítik munkámat,
ötleteikkel, javaslataikkal friss szemléletet hoztak. Az átállás tulajdonképpen
zökkenőmentes volt, az elődök tapasztalataikkal, szakmai anyagaikkal nyújtottak
támogatást.
A feladatok delegálása – az Arany János Tehetséggondozó Program vonatkozásában
is – egyértelműen megtörtént. A teherviselés arányos.
Az intézmény vezetői struktúráját (1 tanügy-igazgatási helyettes, 1 nevelési helyettes,
1 intézményegység-vezető, 1 intézményegység-vezető helyettes) optimálisnak tartom.
Azonos vezetői elveinknek megfelelően a több célú intézményt dinamikus és
kommunikatív rendszerként igazgatjuk. Szakmai és emberi kapcsolatom valamennyi
vezetőtárssal rendezett és harmonikus.
A székhely és a telephely közötti információáramlás napi szintű. A hétfői
értekezleteken megtörténik a hét operatív feladatainak áttekintése és felosztása.
Belső informatikai rendszerek kidolgozása révén az energiákat a szakmai kérdésekre,
támogatói ellenőrzésekre szeretném átcsoportosítani.
2.6.1.2. Munkaközösségek
A munkaközösségek létrehozásának lehetőségéről az NKT. 71.§ (1) bekezdése
intézkedik, a működés rendjét az SZMSZ szabályozza.
A munkaközösségek nemcsak szakmai feladatokat látnak el, hanem az egymás
közötti, ún. vízszintes irányú kommunikációval az intézményi szervezet stabilitását
is biztosítják. A munkaközösség-vezetők középvezetői szinten dolgoznak. A 2017
szeptemberétől megjelenő heti órakedvezményükkel a munkafeltételeik javultak. Ezt
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a lehetőséget kihasználva újra meg kell teremteni az értékrendszer azonosságát, a
szakmai kohéziót és a kollegialitást a közösségeken belül.
Csak ebben a szellemben lehet megfelelni a következő évek kihívásainak:


Az új Nat-ra épülő helyi tantervek kidolgozása, korrigálása, a szabad
órakeretről szóló döntések meghozatala.



Stratégiai tervek operacionalizálása.



Belső ellenőrzés, értékelés, önértékelés. Ezek tapasztalatait felhasználva a
vezetőknek tanácsadói szerepkört is el kell látniuk, hiszen a külső
vizsgálatokra való felkészülés során a pedagógusok számára fontos a segítő
szándékú visszajelzés.



A következő évek generációváltása közben kiválasztás, mentorálás, a belépő
kollégák támogatásmenedzsmentje.



Osztályfőnöki munkaközösség kiemelt szerepe a megváltozott nevelési
helyzetek és elvárások (pályaorientáció, életpálya, pénzügyi tudatosság) miatt.



Belső tudásmegosztás a gimnáziumban és a kollégiumban.



Az

integrált

nevelés

okán

kapcsolattartás

külső

szakemberekkel

(gyógypedagógus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus).


Szakmai műhelymunka a Tankerületi Központ Fejlesztési terve alapján.



Jó gyakorlatok disszeminációja. A szakavatott tantestület kultúrájának része
a hálózatosodás, a tankerületi, AJTP munkaközösségekkel való együtt
gondolkodás.



Szabadidős programokkal, versenyekkel a munkaközösségi imázs erősítése.



Ideális lenne, ha kollégiumi munkaközösség is létrejöhetne.

Ezen sokrétű szerepkörhöz elengedhetetlen a kommunikációs csatornák folyamatos
és hatékony működtetése.
2.6.1.3. Diákönkormányzat
A diákönkormányzat a jogszabályoknak megfelelően, saját SZMSZ alapján működik
intézményünkben.
Mivel tanulóink ebben a közegben találkozhatnak először a demokratikus működés
és irányítás elveivel, így nagyon fontos, hogy aktív és kooperatív diákszervezet
funkcionáljon.

A

kollégiumi

létforma

sajátosságainak

közvetlenebbül alakíthatják diákéletüket.
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megfelelően

ott

még

A ZIG DÖK a hagyományos funkciók – érdekképviselet, programszervezés – mellett
az utóbbi években jelentős marketing szerepet vállal a beiskolázásban, és
megpróbálja különféle kreatív ötletekkel működésének forrásait is előteremteni.
Valamennyi említett tevékenységében támogatom diákszervezetünket az alábbiak
szerint:


A véleményezési jogukkal minden jogszabályban rögzített esetben élhetnek, de
kíváncsi vagyok hozzászólásaikra napi felvetések kapcsán is.



A hagyományos programszervezési ötletek (verébtábor, farsang, diáknap)
mellett felkarolok minden olyan új kezdeményezést, mely színesítheti a
diákéletet, és amelyet felelősen és körültekintően terveznek meg. Karitatív
kampányok

mozgósításában

is

számítok

szervezettségükre,

kapcsolatrendszerükre.


Továbbra is szerepet szánok diákönkormányzatunknak a nyílt napok
szervezésében,

a

nyolcadikosok

személyes,

ugyanakkor

hiteles

tájékoztatásában.


A kölcsönös kommunikáció jegyében az évi diákközgyűlés mellett bármikor
kereshetnek problémáikkal, felvetéseikkel.



A DÖK-gyűlésen továbbra is élni kívánok a tájékoztatási, illetve tájékozódási
lehetőségemmel. A tanulókat érintő fontosabb aktualitásokról a DÖK-segítő
tanárnak és a DÖK-elnöknek is beszámolok.



A szervezeti kultúra terén erősíteni kell az osztály DÖK-ök és a választmány
munkamegosztását,

így

minél

többen

bekapcsolódhatnak

az

operatív

feladatokba, nagyobb lesz a mozgósító erő. Ehhez szükség van arra is, hogy az
osztályfőnökök,

csoportvezetők

hathatósabb

segítséget

nyújtsanak

a

DÖK-segítő pedagógusnak.
Ez a következő tanév kiemelt feladata lesz, hiszen a rendkívül kreatív vezetőségünk
2018 májusában elballag.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a diákönkormányzat működési feltételeihez
mihamarabb központi támogatást kapjon.
2.6.1.4. Szülői szervezet
Az intézmény és az otthon közötti aktív együttműködés érdekében működnek a szülői
szervezetek: iskolai választmány, osztály SZMK, intézményi tanács. Közvetlenül és
alapítványainkon keresztül is támogatják tevékenységünket, javaslataikkal segítik
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a

nevelőmunkát.

Élnek

jogszabályban

rögzített

jogaikkal,

a

panaszkezelés

lehetőségével is.
Tapasztalataink alapján a rendezvényeinken való részvétel viszonylag alacsony,
aminek hátterében valószínűleg az áll, hogy a középiskolás korosztály már nem
igényli a szülői jelenlétet. Így a pedagógus-szülő kommunikáció jórészt az információk
átadására vagy programokkal kapcsolatos tájékoztatásra szűkül.
Az elszemélytelenedés irányába hathat – az egyébként kiválóan használható –
digitális napló mint érintkezési forma.
A tanulók célirányosabb fejlesztése érdekében a szülők aktívabb bevonására van szükség.
A szülőkkel való kapcsolattartást a következő pontokon szeretném megerősíteni:


Önkéntesként hívhatjuk meg őket tematikus heteinkre, osztályfőnöki órákra.
Közreműködhetnek

gyár-

és

egyetem

látogatások

előkészítésében

is.

Tapasztalataik a pályaorientáció folyamatában rendkívül értékesek és
hitelesek.


Az iskolai honlap e-learning felületén tájékoztathatjuk őket az otthoni tanulás
feladatairól esetleges nagyobb számonkérésekről. (Az általánosban kialakult
napi kapcsolat a gimnázium idejére gyakorlatilag megszűnik, pedig a szülők
egy része szeretne segíteni a gyakorlásban.)



Támogató előadások szervezése a szülők számára. Sokakat felkészületlenül
érnek a kamaszkor pszichés változásai. A téves szülői reakciók még tovább
mélyíthetik a bizalmi válságot, a gyermek végzetesen magára marad. Évente
egy-két alkalommal neves szakemberek meghívásával, civil szervezetek
felkérésével segíthetjük a nevelési szituációk arányos és konstruktív kezelését.



Az intézményi önértékelés kérdőívei bizonyítják, hogy a szülők igénylik a
visszajelzési alkalmakat. Természetesen, nem végezhetünk minden évben nagy
átfogó vizsgálatokat, de osztálykeretben rövidebb formában kikérhetjük a
szülők véleményét.



A kollégista tanulók szüleivel az utazási nehézségek miatt nem könnyű a
kommunikáció. Hét közben többen nem tudják vállalni a Nyíregyházára való
oda és visszautazást. Félévente legalább egy alkalmat biztosítsunk arra, hogy
vasárnap délután, mikor a gyerekeiket behozzák, szervezett formában is
találkozzunk velük.
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Az igazgatói évértékelő ppt-ket, a választmányi ülések anyagát továbbra is
közzé teszem honlapunk szülőknek szánt felületén.

A hivatalos fórumok (szülői értekezlet, fogadó óra) mellett konstruktív megoldásnak
tartom a szülőkkel történő egyéni és eseti találkozókat.
2.6.2. Iskolán kívüli kapcsolatok
2.6.2.1. Fenntartó
Az intézmény külső partnerei közül elsődleges szerep a Nyíregyházi Tankerületi
Központé. A keretköltségvetés biztosításával megállapítja működésünk paramétereit,
az

alapdokumentumok

megerősítésével

pedagógiai

törekvéseink

jogszabályi

megfelelését kontrollálja.
Az együttműködésből az alábbiakat tartom kiemelten fontosnak:


A tankerületi szabályzatok a jogszabály szerinti együttműködés napi rutinját
biztosítják a fenntartónak egyfajta szolgáltatói szerepet adva.



Folyamatos szakmai párbeszéd alapján az intézmény belső autonómiája
(személyügyi kérdések, tervezés, fejlesztési-beszerzési igények stb.) garantált.



Az

átszervezés

után

az

Intézményvezető

irányító,

tervező

szerepével

párhuzamosan a felelőssége is növekedett.


Ennek a felelősségnek a birtokában saját működésünk keretrendszerének
kimunkálásában továbbra is proaktív módon szeretnék részt vállalni.



A

tankerület

Fejlesztési

tervében

megfogalmazott

pedagógiai

célok

megvalósulását intézményi szintre lebontva segítem.


A tankerületen belüli munkaközösségi tudásmegosztásban korrekt és
kollegiális szakmai párbeszéd lehetőségét látom.



Továbbra is szívesen biztosítjuk a tankerületi értekezletekhez kollégiumi
előadónkat.

Jó

lenne,

ha

a

rendezvényeinken,

tankerület
így

munkatársai

közvetlen

többször

visszajelzést

tudnának

kaphatnánk

részt

venni

munkánkról,

törekvéseinkről.
2.6.2.2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város és közművelődési intézményei
A városhoz való kötődés erős és kölcsönös: rendezvényeken való aktív részvétel,
nemzetközi kapcsolatok ápolása, kulturális és sportesemények támogatása.
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Bár 2017 januárja óta már nem Nyíregyháza önkormányzata a működtetőnk, mégis
több pályázat keretében fejleszti infrastruktúránkat, korszerűsíti az épületek
energetikai paramétereit
Nyíregyháza diákváros számtalan művészeti, kulturális és sportolási lehetőséggel.
Továbbra is támogatom a városi intézményekkel való kooperációt, közös programok
szervezését, konzorciumi pályázatokon való részvételt (Falumúzeum, Megyei Levéltár,
Móricz Zsigmond Színház). Fontos, hogy tanulóinkban kialakuljon a tartalmas
szabadidő eltöltésének igénye, hogy kultúra fogyasztóvá váljanak a lokálpatriotizmus
jegyében.

Ugyanakkor

mi

is

szeretnénk

a

város

felé

nyitva

megmutatni

tehetségeinket, alkotó műhelyeinket.
A sportolási lehetőségek bővítését szolgálják a városi sportegyesületekkel létesített
együttműködések.
A közösségi szolgálat pedagógiai célrendszerének való megfelelés is újabb és újabb
városi szervezetekkel való kontaktus megteremtésére ösztönöz bennünket.
2.6.2.3. A tehetséggondozás kapcsolatrendszere
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként a hálózatosodás jegyében szeretném folytatni
tehetséggondozó munkánkat a szellemi műhelyekkel és más tehetségpontokkal.
Ennek érdekében:


Tehetségnapokat, szakmai találkozókat szervezünk, megnyitjuk hagyományos
rendezvényeinket

(Zrínyis

Akadémia)

a

tehetségpontok

előtt.

A

társintézmények meghívásainak eleget téve jó gyakorlatokat is elleshetünk.


E szervezeteken kívül szeretnék támaszkodni a felsőoktatási intézményekkel
megkötött együttműködésekre is, a tanárképzésben való részvételünk segíthet
a generációváltás menedzselésében is.
Az Eszterházy Károly Egyetemmel létezik egy szerződésünk, mely az
AJTP-ben tanulók számára biztosít mentorálási és lakhatási támogatást a
felsőoktatás első évében. Ezt a Nyíregyházi Egyetemmel is szeretném újra
tárgyalni.



Az Arany János Tehetséggondozó Program jól bejáratott rendezvényein,
önfejlesztő találkozóin továbbra is részt kívánunk venni. A Nyíregyházához
kötődő Világvándor találkozót és vitaversenyt ebben az évben is megrendezzük.



A jó gyakorlatok megosztásában, kiadványok gondozásában kollégiumi
munkaközösségünk is szerepet vállal. Az országosan csökkenő jelentkezési
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arányok miatt mihamarabb szükséges újra tárgyalni a bekerülés szabályait, a
szociális juttatások rendszerét, és központi szintre emelni a promóciót.


A nyelvi tehetséggondozás elképzelhetetlen a célnyelvi területen való gyakorlás
és országismeret nélkül. Ezért támogatom a testvériskolai kapcsolataink
folytatását,

a

nyelvi

tanszékekkel

és

intézményekkel

való

szorosabb

együttműködést.


A tehetséggondozás új színtereiként tekintek a vállalatokra, cégekre. Ezek
nemcsak szponzorként jelenhetnek meg egy-egy versenyen, hanem a
pályaorientációban is tájékozódási pontot jelenthetnek.

2.6.3. Kommunikáció
Az információáramlás hagyományos és online csatornáit profi módon kell működtetni
a szervezet zavartalan funkcionálása és az önmenedzselés érdekében.
Fejlesztési irányaink, lehetőségeink:


A Zrínyi eredményei, programjai folyamatosan bemutatásra kerülnek a helyi
médiában.

Az

elfogadottság

és

népszerűsítés

érdekében

továbbra

is

törekedjünk a gyors, rendszeres és hiteles információszolgáltatásra!


Mivel napjainkban már nem elégséges a hagyományos médiajelenlét, a social
media irányba kell tovább haladnunk.



A jól tagolt információblokkok, az egyértelmű navigálási lehetőségek
megkönnyítik

online

felületeink

használatát.

Tartalomszolgáltatásban

informatívak és napra készek vagyunk. A következő években a közösségi
funkciókat (blog, vendégkönyv, fórumok) kell erősítenünk! Ez a tanulók
aktivitását, interaktivitását is feltételezi.


Az infokommunikációs technológiák kiterjesztésével fel kell hívni figyelmüket
az online lét kockázataira és etikus használatára.



A tanulási folyamat digitalizálása érdekében az eddig egyénileg működtetett
belső

–

osztály

vagy

tanári

–

oldalakat

munkaközösségi

oldalakká

kapcsolhatnánk. Az e-learning anyagok feltöltésével támogathatjuk a hiányok
pótlását, a felzárkóztatást is.


Mivel kollégiumunk egyre inkább városi szinten működik, javaslom egy
szerényebb, de mégis önálló felület létrehozását.



A hihetetlen mennyiségű és értékű képi anyag és tartalom archiválását is meg
kell oldanunk.
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Összegzés
A pályázatot gondolatébresztő szakmai anyagként írtam, melynek törekvései szerves
folytatását jelentik az eddig végzett munkának.
A száz év alatt felhalmozott tudás és kiérlelt szellemi tőke kellő alapot jelent legjobb
hagyományaink folytatására és új tradíciók teremtésére.
A nevelőtestület elkötelezettsége, tanulóink sokszínű tehetsége, a szülők minőség
iránti igénye viszi tovább az annyit emlegetett zrínyis szellemiséget.
Vezetőként

ehhez

szeretnék

kiszámítható,

nyugodt

kereteket

és

inspiráló

lehetőségeket biztosítani.
Az elmúlt évek sikerei közös eredmények. Ennek a munkának a folytatásához kérem
támogatásukat és segítségüket!
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Felhasznált irodalom
A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő
egyes stratégiai kérdésekről szóló dokumentum (I–II. és IV–V. fejezet)
(https://docs.google.com/document/d/18uyGTdQVl3GFBxIM3zfyovpPFh7MNcPkU
WY4eLi0-cA/edit#heading=h.gjdgxs)
A Nyíregyházi Tankerületi Központ Fejlesztési terve 2017-2022 (2017. október)
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programja
(http://ujweb.zrinyinyh.hu/pedagogiai-program-2/)
Kívül-belül jó iskola. Szerk. Réti Mónika, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,
Budapest, 2011
(http://mek.oszk.hu/13000/13022/13022.pdf)
Köznevelés-fejlesztési stratégia 2014
(http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9sfejleszt%C3%A9s.pdf)
Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, Budapest, 2016. június 30.
(http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf)
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