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Bevezetés 

 
 
 Az Emberi Erőforrások Minisztere 2015. október 2-án a „Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetett a Corvin 

Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására.  

 A pályázati kiírás a vezetői megbízással járó lényeges feladatként jelöli meg az 

intézmény szakszerű és törvényes működtetését, a takarékos gazdálkodást, a munkáltatói 

jogok gyakorlását és a döntéshozatalt az intézmény működésével kapcsolatban minden 

olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

 

Személyes motiváció 
 

 Pályázatommal a fenti meghirdetett vezetői megbízásra jelentkezem. Tanári pályám 

minden eddigi lépését a Corvinban tettem meg. Az egyetemi diploma megszerzése után itt 

kezdtem tanítani magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanárként, itt lettem egy 

évvel később először osztályfőnök, majd 2002-től beiskolázási felelős, 2007. januárjától pedig 

általános igazgatóhelyettes. 2015. október 15-től az SZMSZ szerinti helyettesítési rend 

alapján, intézményvezető-helyettesként látom el a Corvin Mátyás Gimnázium és 

Szakközépiskola intézményvezetői feladatait. 

 Az intézményben töltött 18 esztendő alatt változó és egyre bővülő pedagógusi 

szerepkörökben dolgozhattam együtt kollégákkal, diákokkal, szülőkkel, az iskola egyéb 

partnereivel. A közel két évtized alatt szerzett tapasztalatok, emberi kapcsolatok, az 

intézmény működésének alapos ismerete indítottak arra, hogy pályázatomat elkészítsem. 

Számomra a Corvin nemcsak munkahely, hanem életem szerves része is. Olyan élő 

közösségnek tekintem, amelytől sokat kaptam, s amely iránt felelősséget érzek. 

Pályázatomat, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseimet, az intézmény 

vezetésére vonatkozó programot ennek a felelősségnek a tudatában készítettem el. 
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Szakmai helyzetelemzés 

 

Az iskola múltjának áttekintése 
 
 Iskolánk épülete a XIX. század utolsó éveiben létrejövő, majd 1932-ben önállósuló 

Mátyásföld életében kezdettől fogva központi helyet foglalt el. A nyaralónegyedként 

kialakuló települést először mint Parkszálló, később pedig mint községháza, postahivatal, 

vegyesbolt szolgálta. Az 1932/33-as tanévben reálgimnáziumként lett a környék első 

középiskolája, s viseli mind a mai napig – a településrésszel együtt – Corvin Mátyás nevét. A 

színvonalas gimnáziumi képzést az 1960-as évek első felében elektrotechnikai, majd 

híradástechnikai szakközépiskolai osztályok váltották. Ezzel szinte egy időben alakult át az 

épület is. A gyönyörű mátyásföldi villaépületek, nyaralók összképébe jól illeszkedő 

egyszintes, oromzatos épület helyére a mai is használt, a ’60-as évek stílusának megfelelő 

„kockásított”, lapos tetős, kétszintes épület került. Az eredeti épület jegyei a földszinten 

érhetők csak tetten. Az épület iskolának ugyan alkalmasabb lett, de ma is érezhető, hogy 

nem annak készült: a folyosók sokszor szűkösnek bizonyulnak, hiányzik egy nagyobb tömeg 

befogadására alkalmas helyiség, díszterem, s a korábbi „bálterem” átalakításával létrejött 

tornaterem is jóval kisebb a szükségesnél. 

 A rendszerváltás után, az 1990/91-es tanévtől a meglévő szakközépiskolai képzés 

mellett a növekvő igények hatására ismét indultak gimnáziumi osztályok is – így vált az iskola 

vegyes profilú intézménnyé. A szakközépiskolai képzés is átalakult lassan: az elektronikai 

osztályok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a modernebb informatikai képzés. 2008-

tól már nem indult önálló szakképző évfolyamunk, csak szakmai alapozó képzés folyt az 

iskolában, s informatikus tanulóink az Észak-Pesti TISZK-ben szerezhettek szakképesítést. 

Fontos változás volt az is, hogy 2004-től nyelvi előkészítő osztályokat indítottunk mind a 

gimnáziumban, mind a szakközépiskolában. Jelenlegi képzési struktúránk a 2012/13-as 

tanévtől alakult ki. Ekkor – Budapest Főváros Önkormányzatának mint fenntartónak a 

döntése alapján – eldőlt, megszűnik az iskola vegyes profilja, a szakközépiskolai képzést 

kifutó jelleggel a tagozatos gimnáziumi osztályok váltják fel. 
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Az iskola fenntartója és működtetője 
 
 Az iskola fenntartója és működtetője 2012. december 31-ig Budapest Főváros 

Önkormányzata volt. Önálló gazdálkodású intézményként működött 2011. augusztus 30-ig, 

ezután gazdasági és munkaügyeit az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete intézte. 2013. január 1-től 

a címben jelzett feladatok ellátása kettévált. Míg a működtető, üzemeltető továbbra is a 

Fővárosi Önkormányzat maradt (a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetén keresztül), a 

fenntartói feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át, a Corvin 

Budapest XVI. Tankerületéhez került. Különleges helyzetben van ezzel iskolánk, hisz a 

Tankerület 15 intézményének többségében a XVI. Kerületi Önkormányzat a működtető. 

Sajnos ez a különleges helyzet inkább nehézségeket jelent, intézményünk sok szempontból 

elüt a többi iskolától. A többiekétől eltérő működtetői háttere, képzési struktúrája (az 

egyetlen tankerületi intézmény, amelyben szakközépiskolai oktatás is folyik), 

szokásrendszere könnyen válhat kommunikációs nehézségek alapjává. 

 

Képzési rendszer, beiskolázás 
 

 Az iskola múltjának bemutatásakor látható volt, hogy az elmúlt nyolc évtized alatt 

milyen sokszor és sokféleképpen változott képzési rendszere. A változásokat az 

oktatáspolitikai irányvonalakon kívül legtöbbször természetesen a tanulói, szülői igények 

formálták. 

 Jelenlegi képzési struktúránk a 2012/13-as tanévtől működik. Fenntartói döntés 

szüntette meg a szakközépiskolai képzést. A képzésre jelentkezők száma, a felvételizők 

eredményei, illetve a beiskolázott tanulók középiskolai eredményei (kompetenciamérések, 

érettségi vizsgaeredmények) támasztották alá az általános kerettantervi osztályok 

kivezetését. Évfolyamonként négy különböző tagozatkódú gimnáziumi osztályt iskolázunk be, 

kb. 30-30 fővel. A négy osztály: 4+1 éves nyelvi előkészítő osztály, 4 éves idegen nyelvi 

tagozatos osztály, 4 éves informatika tagozatos osztály, 4 éves humán tagozatos osztály. 
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Az informatikai szakközépiskolai és gimnáziumi képzésre jelentkezők száma 

az utolsó beiskolázáskor 
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A két általános gimnáziumi osztályba és az új tagozatos osztályokba jelentkezők száma 

 az utolsó beiskolázás évében 
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 A változtatás nem érintette a nyelvi előkészítő osztály létét, mivel az bevezetése óta 

hagyományosan a legnépszerűbb és legerősebb képzési formánk.  

 

 

 

A jelentkezők száma az utolsó négy (öt) évben 
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 A négy osztályból kettőben – a nyelvi előkészítőben illetve az idegen nyelvi 

tagozatosban – a kiemelt, magas óraszámban tanított tárgy az idegen nyelv (angol és 

német), míg a humánban a történelem illetve a magyar nyelv és irodalom, az informatikai 

tagozatosban pedig értelemszerűen az informatika. A tagozatok jellege is elsősorban a 

szülői/tanulói igényekhez alkalmazkodik. Az idegen nyelvek elsajátítása a legerősebb „hívó 

szó” évek óta mind a szülő, mind a tanuló számára. A humán tagozatos osztály 

létjogosultságát több tényező adja egyszerre: erős tanulói érdeklődés, a két tárgy univerzális 

jellege a felsőoktatási felvételikor, erős iskolai hagyományok. Az informatikai tagozat 

elsősorban a meglévő számítástechnikai eszközökre, tanerőre támaszkodik. 

 Az iskolánkba jelentkező tanulók, illetve a jelentkezések száma az utóbbi években 

folyamatosan és érzékelhetően növekszik. A legutóbbi beiskolázási időszakban a kb. 120 

tanulói helyre 750 tanuló 1357 jelentkezést nyújtott be. (Igen jellemző, hogy egy felvételiző 

2-3-4 tagozatot is megjelöl.) 

 

 

Felvételi jelentkezések száma az utolsó öt évben 

 

 A folyamatosan csökkenő gyermeklétszám mellett ezt olyan eredményként 

könyvelhetjük el, amely mögött az egész tantestület szervezett és nagy energiákat igénylő 

munkája áll. Hagyományosan létező nyílt heti rendezvényeinken iskolabemutatóval, tanórák 

látogatásával, tájékoztató lapok terjesztésével igyekszünk bemutatni iskolánkat az érdeklődő 
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nyolcadikosoknak. A 2010/11-es tanévre történt beiskolázási időszak óta sok egyéb módon is 

próbáljuk megismertetni magunkat. Az elsősorban diákoknak szóló nyílt hét szülői fórummal 

bővült. Jelenleg 25 általános iskola felvételi szülői tájékoztatóján, osztályfőnöki óráján 

jelennek meg személyesen kollégáim és tanítványaink, s ezen kívül 5, egész körzetnek szóló 

sulibörzén és pályaválasztási kiállításon is népszerűsítjük az iskolát. Tesszük mindezt 

iskolabemutató film, prezi, iskolai honlapon és facebookon elérhető anyagok segítségével. A 

beiskolázási program részeként harmadik éve hirdeti meg a Corvin Diákalapítvány 

tehetséggondozó pályázatát nyolcadikos tanulók számára. A tehetséggondozó tanfolyamon 

résztvevők fele a következő tanévben már iskolánk tanulójaként érkezik hozzánk. 

 A Corvin „beiskolázási körzeteit” elsősorban a közlekedés határozza meg. Tanulóink 

lakhelyük, általános iskolájuk helye alapján három nagy és egy kisebb csoportra oszthatók. A 

legtöbben a XVI. kerületi általános iskolákból érkeznek. Ugyancsak nagy csoportot jelent a 

XVII. kerületi tanulóké, illetve szintén sokan utaznak be a gödöllői és a csömöri HÉV vonaláról 

is (egészen Gödöllőtől). Végül pedig: osztályonként egy-két tanulónk érkezik Zuglóból, 

Kőbányáról, Pécelről, Isaszegről, Nagytarcsáról, esetenként az igen távoli, Gödöllő környéki 

településekről is. 

 

Személyi feltételek  

A nevelőtestület 
 
 Nevelőtestületünk alapvető feladata a tanulói kompetenciák fejlesztése, a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Teszi mindezt úgy, hogy a tanulók sajátosságait 

figyelembe veszi, s igyekszik kialakítani bennük az önálló ismeretszerzés technikáit (köztük a 

digitális technika adta lehetőségeket). 

Intézményünkben jelenleg 42 fő pedagógus dolgozik. Közülük hárman tartósan 

távollévő kollégák (kisgyermekével cseden, gyeden lévő kolléganők) helyén, egy testnevelő 

végzettsége miatt határozott idejű, a többiek határozatlan idejű kinevezéssel. 2 fő felmentési 

idejének azon részét tölti, melyben mentesül a munkavégzés alól. 

 A korábbi években folyamatosan bővült tantestületünk, hisz az ellátandó feladatok 

köre is szélesedett. A mindennapos testnevelés bevezetése és a tagozatos osztályok kiemelt 

tantárgyainak magasabb óraszámban való tanítása indokolta ezt. A szakközépiskolai 
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osztályok felmenő rendszerben történő megszüntetése a szakmai tanárok létszámának 

csökkenésével jár. Sajnos a bővülés mellett néhány területen a fluktuáció is erősödött. A 

2013/14-es tanévben a nyugdíjas kollégák helyére kellett új tanárokat kinevezni, a tavalyi 

tanévben pedig az idegen nyelvi tanárok körében volt érzékelhető mozgás (a kolléganők 

gyermekvállalása miatt). 

 A tantestület, a munkaközösségek és az iskolavezetés együttműködése 

hagyományosan kiegyensúlyozott, jó. A nevelőtestület nem szerinti összetétele az országos 

átlagtól némileg tér el. A jelenleg tanító 42 fő két harmada (28 fő) nő, egy harmada (14 fő) 

férfi. Kor szerinti összetétele is jó, a nagy tapasztalattal rendelkező, 20-30 éve tanítók, a 

pályájuk első felében járók és a kezdő (gyakornok) pedagógusok kiegyensúlyozott arányban 

alkotják. A gyakornokok munkájának segítését nemcsak a jogszabály szerint előírt 

mentortanárok végzik, hanem munkaközösségeikhez és más szakos kollégákhoz is 

rendszeresen fordulhatnak. 

 A kollégák többsége (a szakmai tanárok és a testnevelők kivételével) folyamatosan az 

egyetlen nagy tanári helyiségben végzi tanórán kívüli tevékenységei javát. A külön tanári 

helyiségek hiánya nemcsak hátrányt, hanem előnyt is jelent: a tantestület tagjai folyamatos 

kapcsolatban vannak egymással. A személyes kapcsolatokat erősítik a tantestület egészét 

vagy kisebb-nagyobb csoportjait megmozgató tanórán kívüli rendezvények is (tantestületi 

kirándulás, karácsonyi ünnepség, Mikulás-nap a kisgyermekes kollégákkal, sportesemények, 

színház- és mozilátogatások). 

 A pedagógusok új előmeneteli rendszerében 2015. január 1. óta két fő dolgozik 

mesterpedagógusként (egyikük tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértőként, másikuk 

szaktanácsadóként), 4 fő pedig Pedagógus II. besorolásban. 2016. január elsejétől várhatóan 

3 újabb mesterpedagógusi besorolásra kerül sor, illetve a 2016-os minősítő eljárásban 2 fő a 

Pedagógus II., egy fő pedig a Mesterpedagógus fokozatba történő besoroláshoz jelentkezett 

minősítő eljárásra. Intézményünkben jelenleg három kolléga van gyakornok státuszban, a 

többiek Pedagógus I. fokozatba vannak besorolva. Pedagógus szakvizsgával 8 kolléga, tehát 

körülbelül a tantestület ötöde rendelkezik. 

 Intézményünkben jelenleg kilenc munkaközösség működik: 

 osztályfőnöki, 

 humán, 

 történelem, 
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 angol, 

 német, 

 matematika-fizika, 

 informatika, 

 természettudományos és 

 testnevelés. 

A nevelőtestület minden tagja részese legalább egy, de jellemzően inkább két vagy három 

munkaközösségnek. Ezek a tanári közösségek tehát az iskolai szakmai munka keretét adják. A 

munkaközösségek év eleji ülésükön javaslatot tesznek a munkaközösség-vezető személyére 

és a tanévben tervezett feladatokra (iskolai ünnepségek, szaktárgyi vetélkedők és versenyek, 

belső szakmai továbbképzések stb.).  

 Intézményünkben jelentős presztízse van az osztályfőnöki beosztásnak. Az 

elismertséghez speciális feladatok is járulnak. Az osztályfőnök a közösségteremtés mellett 

végigkíséri az osztály tanulmányi munkáját, segíti a pályaorientációt, kapcsolatot tart a 

szaktanárokkal, szülőkkel, és – óriási nagyságú adminisztrációs feladatot lát el. 

 Tanáraink akkreditált és belső, intézményi továbbképzéseken igyekeznek fejleszteni 

módszertani kultúrájukat. Az utóbbi egy-két évben a figyelem elsősorban az ingyenes 

akkreditált továbbképzések irányába fordult. A tanfolyamok témái között jelentős helyet 

foglalnak el a kooperatív tanulási technikákkal, és az IKT eszközök oktatásban való 

felhasználásával kapcsolatosak. 

 A Köznevelési Törvény alapján a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött 

munkaideje 22-26 óra. Intézményünkben 872 tényleges tanórát látnak el a kollégák. Ez azt 

jelenti, hogy „kötelező óraszámuk” 22,57 óra/fő, tehát a teljes munkaidő törvényileg 

szabályozott 55-65%-ának alsó határát közelíti. A pedagógusok 32 órás benntartózkodásának 

nyilvántartását az iskolai e-naplón keresztül valósítjuk meg és ellenőrizzük.  

 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
 

 A tantestület munkáját 4 noks (a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) 

alkalmazott egészíti ki. Egy közülük iskolatitkárként az iskolával jogviszonyban lévő 507 

tanuló és a 48 KLIK-es alkalmazott tanulói, igazgatási és munkaügyeiért felelős. Egy 
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rendszergazda az iskolai számítógépes park és hálózat irányítása, karbantartása mellett 

oktatástechnikai jellegű feladatokat is végez. Mindkét munkakör igen nagy leterheltséget 

jelent. Egy fő könyvtárosunk az iskolai könyvtári kölcsönzések mellett a 

tankönyvrendeléseket és más, a diáksággal kapcsolatos ügyeket is intéz. Az iskolai munkát 

egy fő laboráns is segíti. Sajnos a korábban létezett kézbesítői álláshely 2013-ban megszűnt, 

így nagy gondot jelent a levelek, egyéb postai küldemények kézbesítése. Ezen a gondon 

enyhít némileg a KLIK-kel kötött szerződésen keresztül az intézményben dolgozó 

közfoglalkoztatott személye. 

 A 2013/14-es tanévtől kezdve ismét működik iskolapszichológus intézményünkben. 

Ugyanettől a tanévtől kezdve a bűnmegelőzési tanácsadó személyében a nevelőmunka újabb 

segítő szereplőjét üdvözölhettük iskolánkban. Az iskolapszichológus személyének tavalyi 

változása óta elmondható, hogy mindketten jól illeszkedtek be az iskola életébe, az 

iskolavezetéssel és az osztályfőnökökkel együttműködve értékes munkát végeznek. A 

tanulók egészségmegőrzésében fontos szerepet tölt be az iskolaorvos és a védőnő. 

 

Technikai dolgozók 
 
 2013. január 1-től az iskola dolgozói a munkáltatói jogok gyakorlóját tekintve két 

csoportra különültek. Míg a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők a 

KLIK alkalmazásába kerültek, addig a technikai dolgozók megmaradtak Budapest Főváros 

Önkormányzatának alkalmazásában. A velük kapcsolatos ügyeket jelenleg az önkormányzat 

által működtetett Gimnáziumok Gazdasági Szervezete irányítja. 

 Az intézmény 13 technikai dolgozójának közvetlen vezetője a gondnok/műszaki 

vezető. Rajta kívül 2 fő karbantartó, 1 portás, 2 konyhai dolgozó és 7 takarító dolgozik még 

az iskolában. A 2 konyhai dolgozó közül az egyik részmunkaidőben portaszolgálatot lát el, 

míg a portás feladatai közé tartozik az ebédbefizetésekkel kapcsolatos ügyintézés is. A 

takarítók közül 3 fő szintén részmunkaidős. 

 Sajnos az intézmény dolgozóinak említett kettéválása az együttműködés formáin, 

szorosságán is nyomot hagyott.  
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A diákok 
 
 A Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskolába az október 1-jei 

adatszolgáltatáskor 507 tanuló járt 18 osztályba (3 fő tanulói jogviszonya saját kérésére 

szünetel). A 9-12. évfolyamon négy-négy osztály tanul, a 13. évfolyamon pedig a két 

(gimnáziumi és informatikai szakközépiskolai) nyelvi előkészítős osztály. 

 

Tanulmányi eredményeink 
 

 Egy iskola tanulmányi eredményeit alapvetően meghatározza, hogy milyen 

képességű, szorgalmú diákokat tud beiskolázni. A beiskolázásról fentebb írtakból kiderül, 

intézményünk minden tagja óriási munkát végez a szervezett beiskolázási programon belül. E 

néhány éve indult intenzív programnak az eredménye, hogy felvételi eredményeink 

folyamatosan és érzékelhetően javulnak. A nyolcadikosok persze nemcsak a középiskolák 

képzési kínálata, marketingtevékenysége, a nevelő-oktató munka színvonala alapján 

döntenek. Óriási szerepe van egy iskola „hírének” is. Ez pedig igen furcsa, rejtélyes tényező, 

melyre sajnos néha a legmegfeszítettebb munka is csekély hatással van. A kerület, az iskola 

beiskolázási körzetében lakók nemzedékeinek a Corvin sokszor még mindig egy jellemzően 

fiúk által látogatott, elektronikai „kütyükkel” foglalkozó, gyenge közepes színvonalú iskola. 

Hiába nem állja már meg a helyét ez a kép, a „hír” csak nagyon lassan változik. 

 Iskolánk tanulmányi eredményei alapján ma már egyértelműen a kerület és a tágabb 

környék egyik színvonalas középiskolája. A hozzánk felvételizők, és az osztályainkba bekerülő 

diákok köre az általános iskolában kitűnő tanulóktól a 3.8 körüli tanulókig terjed. 

Kétségtelen, hogy a felvételizők és még inkább a szülők számára a 8 illetve a 6 évfolyamos 

képzés „hívó szava” a leghatásosabb, s mi egyik képzési formával sem rendelkezünk. Az 5 

évfolyamos nyelvi előkészítő és a tagozatos gimnázium azonban képes megszólítani az 

általános iskola 7-8. évfolyamán bennmaradt jó tanulókat. 

 A felvételi eredmények számsorai után időrendben a 10. évfolyamos országos 

kompetenciamérések adatai mutatják tanulóink helyzetét a matematikai és a szövegértési 

készségek terén. 
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Az országos kompetenciamérések eredményei matematikából 

  

 

 

 

Az országos kompetenciamérések eredményei szövegértésből 

  

 

1540 

1560 

1580 

1600 

1620 

1640 

1660 

1680 

1700 

1720 

1740 

1760 

2010 2011 2012 2013 2014 

Országos átlag 

Intézményi átlag 

4 évfolyamos gimnáziumok 
átlaga 

1500 

1550 

1600 

1650 

1700 

1750 

1800 

2010 2011 2012 2013 2014 

Országos átlag 

Intézményi átlag 

4 évfolyamos gimnáziumok 
átlaga 



16 
 

 Intézményünk adatsoraiból kiolvasható, hogy mindkét kompetencia terén jóval az 

országos átlag felett, a 4 évfolyamos gimnáziumok átlaga körül mozogva teljesítenek 

tanulóink. Közelebbről szemlélve az adatokat, a tanulók képességszintek szerinti 

megoszlásából az is megállapítható, hogy a 4 évfolyamos gimnáziumok átlagától két fő 

ponton különbözik tanulóink kompetenciamérési eredményeinek átlaga. Iskolánk 

adatsorából teljesen hiányzik a két leggyengébb kategória, az 1. szinten illetve az 1. szint 

alatt teljesítő tanulók csoportja, s a 2. szinten teljesítők is kisebb arányban fordulnak elő. 

Megfigyelhető viszont az is, hogy a legjobb eredményeket produkálók, vagyis a 7. szintet 

elérők száma és aránya alacsonyabb.  

 

 

Tanulói képességmegoszlás a 2014-es országos kompetenciamérésen matematikából 

 
  

Az iskola tanulóinak összesített tanulmányi átlaga is érzékelteti a tanulmányi 

helyzetben az utóbbi néhány esztendőben történt javulást. Míg a 2010/11-es, a 2011/12-es 

és a 2012/13-as tanévben az iskolaátlag 3,37 volt, a 2013/14-es évben 3,43, az elmúlt 

tanévben pedig 3,52 volt. Ezzel párhuzamosan növekedett a jeles rendű (4,75 fölötti) 

eredménnyel rendelkező tanulók száma. Ugyancsak párhuzamos folyamatként csökkent a 

bukott tanulók és a tantárgyi bukások száma kb. 60%-kal (a 2012/13-as tanév végén 64 

fő/114 bukás, a 2014/15-ös tanév végén 25 fő/34 bukás). 
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 Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken résztvevő tanulók száma évek óta 

növekszik. A 2015/16-os versenykiírásra 81 tanuló jelentkezett. Az utóbbi esztendőkben 

mindig volt egy-két tanuló, aki a második fordulóba is bejutott (angol nyelvből illetve 

matematikából). Az egyéb országos versenyek első, iskolai fordulójából továbbjutó tanulóink 

általában a második, regionális forduló középmezőnyében végeznek. 

 Érettségi eredményeink is a fenti képet erősítik. A 2013/14. évi május-júniusi 

vizsgaidőszakban tanulóink középszinten az országos átlag fölötti, míg emelt szinten attól 

általában némileg elmaradó százalékos átlageredményeket értek el. Örvendetes tény, hogy 

az emelt szinten érettségi vizsgát tevők aránya az utóbbi évek 7-11%-ához képest a 2014/15. 

május-júniusi vizsgaidőszakban 14% volt. 

 

Tantárgy neve 
Középszint Emelt szint 

Corvin Országos Corvin Országos 

Magyar nyelv és irodalom 66% 61% 60% 71% 

Matematika 52% 46% 66% 55% 

Történelem 62% 61% 61% 66% 

Angol nyelv 63% 61% 58% 73% 

 

A 2013/14. május-júniusi vizsgaidőszak országos és intézményi eredményei 

 
  

Gimnáziumként elsődleges oktatási célunk az érettségi bizonyítványhoz juttatás 

mellett a sikeres felsőoktatási felvételire való felkészítés. Tanulóink többsége jelentkezik 

valamely felsőoktatási intézménybe. Érettségi utáni sorsukat azonban leginkább csak az 

osztályfőnökök önszorgalomból, pedagógiai elhivatottságból fakadó beszámolóiból ismerjük. 

Szervezett pályakövetési rendszerrel nem rendelkezünk. Ami tudható: a nyelvi előkészítős 

osztályokban a legnagyobb a sikeres továbbtanulási arány. Ők nagyon sokféle irányban 

tanulnak tovább (gazdasági, műszaki, bölcsész és külkereskedelmi irányok egyaránt 

előfordulnak). Tagozatos osztályaink a jelenlegi tanévben fogalmazzák meg céljaikat. 

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal – nem finanszírozott tevékenységként – 

többek között a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős foglalkozik. Az önálló státusz 

megszűnése, illetve a diákokkal évtizedek óta foglalkozó kolléganő nyugdíjazásával a 
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Pedagógiai Programban megjelölt feladatok közül jó néhány az osztályfőnökökre hárul. 

Minden tanuló és pedagógus rendelkezésére áll az iskolapszichológus. Elsősorban az 

osztályfőnöki órák keretében pedig bűnmegelőzési tanácsadó segíti a nevelő munkát. 

Mindezek mellett minden pedagógus – kiemelten az osztályfőnök – feladata, hogy a 

beilleszkedési, magatartási zavarokat felismerje, kezelésére megfelelő eszközt, esetleg külső 

segítséget találjon. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását külön program 

szabályozza. A kulcskompetenciák fejlesztésére sajnos a szaktárgyi órákon egyre kevesebb 

lehetőség adódik, speciálisan erre szánt tanóra (tanulásmódszertan) pedig egyedül a nyelvi 

előkészítő osztályok óratervében szerepel. 

 A tanulók a tanórán kívüli szabadon választható foglalkozásként széles repertoárból 

választhatnak. Az idei tanévben az emelt szintű foglalkozásokon kívül 27 szakköri 

foglalkozásra jelentkeztek diákjaink. A felzárkóztató jellegű szaktárgyi foglalkozásokon túl 

túraszakkör, énekkar, eszperantó és japán nyelvi szakkörök közül választhatnak. Évek óta 

megfigyelhető folyamat azonban, hogy a zömmel délutáni foglalkozásként tartott önképző 

jellegű szakkörök iránt csökken a tanulók érdeklődése, jelentkezési száma. 

 

A közösségi élet keretei 
 

Pedagógiai Programunk egyik alapelve, hogy tanulóinkban igyekezzünk kialakítani a 

közösségért vállalt felelősséget, s a közösségben végzett tevékenységeken keresztül 

kapcsolataikban gazdag, szociális érzékenységgel rendelkező egyéniségeket neveljünk. 

Egy működő iskolai közösség elsősorban az osztály- és csoportközösségekre építhet. 

Az osztályközösségek formálásának színtere az osztályfőnöki óra, illetve az osztályszintű 

közös programok sora. Iskolánkban ilyen a hagyományos szeptemberi tanulmányi kirándulás, 

melyen minden osztály részt vesz. Igaz, ma már a diákok számára nem ugyanazt jelenti egy 

nap közös programokkal való eltöltése, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt. Érezhető is, hogy 

csökken a diákok részvételi hajlandósága. De igaz az is, hogy a végül mégiscsak létrejövő 

utazáson, kiránduláson másutt meg nem valósítható pedagógiai célok érhetők el könnyedén, 

nem utolsósorban pedig tanár és diák is felejthetetlen élményekkel gazdagodik. 

A szervezett külföldi utazások értelemszerűen nem elsősorban osztály-, hanem iskolai 

szinten szerveződnek. A hagyományosnak mondható angliai, walesi utazások, valamint az 

iskolai sítábor is a kiemelten támogatott rendezvények között van. Sajnos az igen nagy 
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anyagi teher miatt mindkét utazási forma létszámgondokkal küzd. Áthidaló megoldásként az 

elmúlt években más (oktatási) intézményekkel közösen kerültek megszervezésre. 

 A minden iskolában létező rendezvények közül (iskolai ünnepségek, évnyitó és 

évzáró, ballagás) a Corvinban hagyományosan a szalagtűzőbál a legjelentősebb. A végzősök 

felnőtté avatásának megünneplése az egész iskola számára esemény. A Corvin 

Diákalapítvány anyagi támogatásával megvalósuló ünnepi est helyszíne jó évtizeden 

keresztül a Körcsarnok volt. Mivel ez a létesítmény a továbbiakban nem ad helyet hasonló 

rendezvényeknek, a jelen feladata új, bejáratott, minden szempontból megfelelő épület 

keresése. 

 Minden közösség identitásának fontos alapja a hagyományok őrzése. Az iskola 

épületének folyosóin az 1940-es évektől kezdődő osztálytablók, az „öregdiákok” emléktablói 

és egyéb tárgyai, az 1881 óta változó épületről készült archív képekből készült kiállítás, az 

emléktáblák erre a több mint nyolc évtizedes múltra emlékeztetnek minket. Az iskola és 

Mátyásföld történetének ismerete elengedhetetlen alapvetése a közösségi öntudat 

kialakításának. A speciálisan az intézményre jellemző hagyományos rendezvényeink, mint 

például a Mátyás-vetélkedő, az apródavatás megőrzése, és megbízható színvonalon való 

megrendezése fontos feladatunk. 

 A közösségi élet fontos színterei a sportrendezvények is. Az évente két alkalommal 

megrendezésre kerülő sportheti versenyek népszerűsége változó, de így is több tucat tanulót 

mozgatnak meg. A korábbi évtizedek kiemelkedő diákolimpiai sikeresorozata (elsősorban 

szertornában) sajnos már a múlté, de épp a tavalyi tanévben sikerült ismét több atlétikai 

számban érmet szereznünk, az idei évben pedig egy csapatsportágban, kézilabdában 

próbálkozunk. 

 Az „Iskolakapun kívül program” a fővárosban tanuló, élő diákoknak nyújt kulturális és 

szabadidős programokat a Fővárosi Önkormányzat támogatásában. Intézményünk 

rendszeresen vesz részt a program kínálta eseményeken (a recski munkatáborban, a 301-es 

parcellában tartott megemlékezéseken, színház- és múzeumlátogatásokon). 

 Napjainkban a közösségi élet új színtereit jelentik az online felületek. Az évek óta 

létező iskolai honlap mellett új kezdeményezésként az idei tanévtől hivatalos iskolai 

facebook-oldal is indult. A két felület közötti feladatmegosztás terveink szerint úgy alakul, 

hogy a honlap elsősorban a fontos, vagy éppenséggel kötelező dokumentumokat, nagyobb 

lélegzetű beszámolókat tartalmazza, míg facebookon kisebb hírek, színes információk 
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jelennek meg. Mindkét felület szólni kíván a jelenlegi „corvinosokon” (diákok, szülők, 

tanárok) túl a leendő felvételizőkhöz, és a már végzett diákokhoz is. A két oldal egyben 

pótolni igyekszik a korábban nyomtatott évkönyv formájában kiadott összefoglalókat. 

 

A Diákönkormányzat 
 
 Az iskolai diákönkormányzat a véleményalkotás fontos fóruma, az iskolai élet fontos 

színtere, közösségformáló és személyiségfejlesztő szerepe kiemelkedő. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanulók diákönkormányzatot működtetnek. Az 

iskolai diákönkormányzat saját SZMSZ alapján működik. Az osztályok képviselői választott 

vezetőség (évfolyamfelelősök, elnök) irányításával működnek. A DÖK a jogszabályokban 

biztosított véleményezési jogok gyakorlásán kívül az iskola életének egyéb mozzanataiban is 

szerepet vállal. 

 A Diákönkormányzat által rendezett legfontosabb iskolai esemény a diáknap, 

melynek szervezését a végzős évfolyamoktól vette át néhány évvel ezelőtt. A 

Diákönkormányzat rendszeresen ülésezik elnöke, vagy a Diákönkormányzatot segítő 

pedagógus vezetésével. Ötleteit, megvalósítandó terveit ezeken az üléseken, vagy az évente 

egyszer összeülő Diákparlament keretében ismerteti meg az iskolavezetéssel.  

 Az iskolai DÖK másik fontos kapcsolata a XVI. kerületi Kertvárosi Ifjúsági 

Önkormányzat. Ezt a kapcsolatot erősítette, hogy a kerületi szervezet elnöki tisztségét 

éveken át iskolánk tanulója töltötte be. 

 

A szülők 
 
 A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskolába beiratkozó tanulók zöme 

kertvárosi, vagy az agglomerációhoz tartozó kisvárosi, falusias kertes házas övezetből 

érkezik. Általánosságban elmondható, hogy az ebből a közegből érkező tanulók és szüleik 

nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb kapcsolatban vannak az iskolával, mint egy-egy belvárosi, 

vagy lakótelepi környezetben lévő intézményben. A tanulók szülei általában felelősséggel 

foglalkoznak gyermekeik iskolai előmenetelével. 

 Az iskolavezetés, az osztályfőnökök és a szaktanárok sokféle kapcsolattartási mód 

segítségével kommunikálhatnak a szülőkkel. A legfontosabb természetesen a személyes 
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beszélgetés. Az évente három alkalommal megrendezett szülői értekezleteken, és az ezekhez 

kapcsolódó fogadóórákon általában nagy számban vesznek részt a szülők. Megfigyelhető 

azonban, hogy a részvételi arány függ az adott osztály tagozatától is. Sajnos éppen a 

gyengébben teljesítő, több magatartási problémával rendelkező osztályokban alacsonyabb a 

szülői részvétel. Személyes találkozásra természetesen nemcsak az értekezleteken van mód. 

A kapcsolattartás közvetettebb formái is működnek. A telefonos megkereséseken kívül az 

elektronikus napló 2010-es bevezetése óta népszerű forma a napló „üzenő” funkciója is. Az 

e-napló egyébként is kommunikációs fordulatot jelentett az intézmény életében. Bevezetése 

óta jelentősen leegyszerűsödött és felgyorsult a diákok tanulmányi és magatartási 

helyzetével kapcsolatos információk átadása.  

 A szülők osztályonként három tagú Szülői Munkaközösséget hoznak létre, egy 

elnökkel. Fontos megemlíteni, hogy az iskola kulturális és sportéletét nagyban támogató 

Corvin Diákalapítvány minden évben jelentős befizetéseket kap a szülők által felajánlott 

alapítványi 1%-ok révén. 

 

Tárgyi feltételrendszer 
 
 Az iskola üzemeltetője, működtetője a Budapest Főváros Önkormányzata által 

szervezett Gimnáziumok Gazdasági Szervezete. A tárgyi feltételrendszer ismertetésekor 

elsősorban az ő tulajdonában lévő épületről, eszközparkról, informatikai felszereltségről 

beszélhetünk. 

 

Az iskola környezete, épülete 
 
 A bevezetőben említett történeti okokból az iskola Budapest XVI. Kerület 

településrészének, Mátyásföldnek központi fekvésű parkjában helyezkedik el. Különleges 

adottsága a Corvinnak ez a platánokkal és gesztenyefákkal övezett tér. Tanulóink télen-

nyáron szép, kellemes, csendes környezetbe érkeznek reggelente. A tér gyönyörű természeti 

adottságaihoz nem mindig méltó annak állapota. Iskolánk diákjain kívül a környék más 

oktatási intézményeinek tanulói, hallgatói is rendszeresen nagy tömegben használják a 

parkot – sajnos ez nyomot hagy rajta: gyakran szemetes, a padjai lepusztultak, ősszel a 

környék lombgyűjtő helyévé változik. Tanulóink az iskolai közösségi szolgálat (KÖSZI) 
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keretében rendszeresen tisztítják a parkot, állagmegóvásában a kerületgazdával működünk 

együtt. A közelmúltban többször is – legutóbb az Imre utca rendezésekor – szóba került a tér 

felújításának gondolata, terve. Iskolánk az esetleges felújításban, a felújítás utáni rendben 

tartásában szívesen venne részt. 

 Az iskola épülete alapvetően jó állapotú. Kerítéssel övezett iskolaudvarában két 

bitumenes sportpálya (egy szabályos kézilabdapálya méretű, és egy kisebb kosárlabdapálya) 

található. Az udvar része még egy valamikori „atlétikai terület” (dobókörök, távolugrógödör) 

– ez azonban szinte teljesen lepusztult, alig használható. Ezekhez a szabadtéri 

sportlehetőségekhez járul még tornatermünk. Az egykori bálteremből kialakított mintegy fél 

kézilabdapályányi teremhez két öltöző és vizesblokk tartozik. A mindennapos testnevelés 

felmenő rendszerű bevezetése óta évről évre egyre nehezebben megoldható feladatot jelent 

az előírt számú testnevelés óra (a 2015/16-os tanévben 85 óra) megtartása. Gondjainkat 

enyhíti, hogy a Tankerület és az MLTC közti megállapodás alapján a foglalkozások egy 

részében használhatjuk az MLTC atlétikai pályáját, salakpályáját és két öltözőjét. 

 Az oktatást az iskola főépületében 18 darab egész osztályt (max. 36 főt) befogadó 

nagy tanterem és 6 darab kisebb méretű, fél osztálynyi tanulói csoportot (max. 18 főt) 

befogadó terem szolgálja. Ezekből egy a biológia, egy pedig a kémia tantárgy oktatásához 

kialakított szaktanterem, négy terem pedig az informatika tantárgy oktatásához kialakított 

számítógépes helyiség (36 illetve 18-18 hálózatba kötött számítógéppel). Ezekhez 

kapcsolódik iskolai könyvtárunk, amely a kb. 20000 kötet könyv, tankönyv és egyéb 

elektronikus dokumentum elhelyezésén kívül – nagy közös iskolai helyiség híján – számtalan 

iskolai rendezvény színhelye is (nyílt hét, iskolai versenyek, előadások stb.). A könyvtár – 

szintén egyéb erre alkalmas hely híján – mindemellett a diákok fontos közösségi tere is. A 

főépületen kívül, az ún. „kisépületben” két nagyobb és két kisebb helyiség található. A 

szakmai alapozó képzés céljaira használt két terem mellett a többi helyiség a tagozatos 

osztályok emelt óraszámú közismereti tantárgyainak megnövekedett helyigényét elégíti ki. 

Mindezeken kívül rendelkezésre állnak a nevelő-oktató munkát közvetetten támogató 

helyiségek (ebédlő és melegítő konyha, tanári szoba, stúdió, irodák, orvosi szoba, szertárak, 

mellék- és raktárhelyiségek) is.  

 A tantermek és kiszolgáló helyiségek állapota általában véve jó, de akadnak kivételek 

is. Az épület karbantartása az elmúlt években folyamatos volt. A nyílászárók cseréje az épület 

70%-ában befejeződött, a termek padlóburkolata sok esetben kicserélődött. Megoldásra 
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váró akut probléma azonban kettő is akad. Az alagsori helyiségek a fal nedvesedése miatt 

szigetelésre, felújításra szorulnak. Az épület vizesblokkjai, mellékhelyiségei erősen leromlott 

állapotban vannak. Reméljük ez utóbbi probléma – a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetével 

való egyeztetés útján – a közeljövőben megoldódhat. 

 

Taneszközök, informatikai felszereltség 
 
 Az oktatáshoz szükséges legfontosabb szakmai eszközök a rendelkezésünkre állnak. A 

felmerülő igényeket a legtöbb szaktárgy esetében a rendszeres ellátmányból elégítjük ki.  

 Gondot okoz azonban mindez két területen. A testnevelés oktatásához szükséges 

taneszközök az átlagosnál nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, gyorsabban 

elhasználódnak. Ezek pótlására kiegészítő forrásokra van szükség. 

 A másik ilyen terület az informatikai eszközöké. Iskolánk ebből a szempontból – 

köszönhetően informatikai múltjának – az átlagosnál jobban felszerelt intézmények közé 

tartozik. Az IKT eszközök, digitális tananyagok használata tanár és diák számára egyaránt 

általános és népszerű. Számítógépes parkunk azonban, az eszközök természetéből fakadóan, 

gyorsan öregszik. A tantermekben felszerelt projektorok izzói is korlátozott élettartamúak. 

Az elmúlt három évben új beszerzésre nem nyílt lehetőség. Ráadásul egy közelmúltbeli 

viharkár miatt több informatikai és közismereti teremben váltak használhatatlanná eszközök. 

 

Az iskola külső kapcsolatrendszere 
 
 Az eredményes oktatás és nevelés egyik alapvető feltétele, hogy az iskola a 

legfontosabb kapcsolatokon (diákok, szülők, fenntartó, működtető) kívül igyekezzék minél 

kiterjedtebb külső partneri hálót kialakítani. 

 Az intézménnyel szoros kapcsolatban működik a Corvin Diákalapítvány. Az alapítvány 

sokrétű céljai között szerepel a tanulók kulturális fejlődésének, oktatásának valamint 

szellemi és lelki előrehaladásának segítése, sporttevékenységek támogatása az egészséges 

életmód megőrzésének érdekében. Az alapítvány konkrét segítséget nyújt intézményünknek 

többek között oktatási eszközök beszerzésében, a hagyományőrző iskolai rendezvények 

támogatásában, a kiemelkedő tanulmányi és sporteredmények jutalmazásában, a 

nyolcadikosok számára indított tehetséggondozó foglalkozások szervezésében, 
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lebonyolításában. Páratlan lehetőséget nyújt a Tisza-tó partján, Sarudon lévő üdülője, ahová 

nyaranta kézműves-, vízi- és kerékpáros táborokat szervezhetünk az érdeklődő tanulók 

számára. 

 Németországi testvériskolánkkal (Carl-Schaefer-Schule, Ludwigsburg) 26 éve ápoljuk 

kapcsolatainkat. Ritkaság, hogy egy partnerségi kapcsolat ilyen hosszú ideje megszakítás 

nélkül, valódi tartalommal működjék. A két iskola közti kapocs kezdettől fogva személyes, 

baráti kapcsolatokon nyugodott. Az évenkénti diákcseréken, németországi illetve budapesti 

látogatásokon résztvevő diákok kapcsolatán túl jelenti ez az intézmények vetetőinek, 

tanárainak közvetlen viszonyát is. A sikeres működés mögött mindezen felül természetesen 

tantestületünk, főképp pedig a német nyelvi munkaközösség színvonalas, nagy szervező 

munkát igénylő tevékenysége áll. A Határtalanul program keretében egy délvidéki és egy 

kassai iskolával kerültünk kapcsolatba. 

 A 2015/16-os nyári vizsgaidőszakban érettségizők számára már kötelező az 50 óra 

iskolai közösségi szolgálat teljesítése. Az elmúlt három esztendő során a KÖSZI néven 

ismertté vált „kötelezettség” valódi, szerteágazó és működő kapcsolati hálót hozott létre a 

Corvin körül. Jelenleg mintegy 80 szervezettel áll együttműködési megállapodással 

létrehozott kapcsolatban iskolánk. A szociális, karitatív, sport, egyházi, oktatási stb. jellegű 

szervezetek közül kiemelendő a kerületgazdával kiépített kapcsolat. Ennek keretében zajlik 

az iskola parkjának takarítása, illetve a nyári (János utcai) napközis táborban való 

részvételünk. 

 A Budapest XVI. Tankerülethez való besorolásunk óta szorosabb a kapcsolatunk a 

kerületi általános iskolákkal, gimnáziumokkal is. Beiskolázási programunk részeként 

rendszeresen megjelenünk ezekben az intézményekben. A Batthyány Ilona Általános 

Iskolával és az akkor még önálló Pipitér Óvodával közös, a TÁMOP keretében kiírt 

tehetséggondozó pályázaton szerepeltünk sikeresen. Két kollégánk részmunkaidőben más, 

kerületi intézményekben is dolgozik, ez is erősíti a kapcsolatokat. Rendszeres résztvevői 

vagyunk a Varjú Vilmos Baráti Kör rendezvényeinek is. 

 Tantestületünk tagjai közül 8-10 fő lát el évente érettségi vizsgabizottságban elnöki, 

illetve emelt szintű tantárgyi bizottságban vizsgáztatói feladatokat. Ezek egyben a más 

intézményekkel való megismerkedés kitűnő alkalmai is. Az ott szerzett tapasztalatok 

intézményi szinten is hasznosíthatóak. Immár harmadik esztendeje töltjük be az őszi, 

október-novemberi érettségi vizsgaközpont szerepét. Az itt vizsgázó tanulók a kerület és a 
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tágabb körzet oktatási intézményeiből érkeznek hozzánk. A vizsgák szorgalmi időszakban 

való megszervezése és lebonyolítása nagy feladatot jelent. 

 A felsőoktatási intézmények közül folyamatos kapcsolatban állunk a Budapesti 

Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karával. Ezt nemcsak a földrajzi közelség, „szomszédság” 

indokolja. A végzős tanulók számára tartott foglalkozásoknak, továbbtanulási 

tájékoztatóknak is köszönhető, hogy tanulóink közül többen kívánják tanulmányaikat a Kar 

valamelyik képzésén folytatni. 

 Iskolánkban ECDL vizsgaközpont működik. A számítógép-használói jogosítvány 

megszerzésével kapcsolatos minden jogot, így az iskolai akkreditációval kapcsolatos jogokat 

is a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság gyakorolja. A tanfolyamokon és 

vizsgákon elsősorban saját – zömmel kilencedik évfolyamos – tanítványaink vesznek részt, de 

időről időre külső résztvevőkkel is dolgozunk. 

 Az iskola külső kapcsolatrendszeréhez tartozik még a korábbi MFPPTI feladatait 

átvevő Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ, a kerületi Egészségügyi Szolgálat, a 

pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltató intézmények, valamint a területileg 

illetékes gyermekjóléti szolgálatok is. 
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Vezetői program 

 

Alapvető célkitűzések 
 
 Az iskola nevelési programja szerint az oktató-nevelő munka középpontjában a 

humanista értékrend megvalósítása áll, a nevelés elsődleges célja pedig, hogy fiataljaink 

önmagukat vállalni tudó, hasznos és boldog emberekké váljanak, akik nemzeti 

identitástudattal is rendelkeznek. 

 A feladat tehát nem egyszerű: egy egyre mélyebb értékválsággal küzdő társadalmi 

közegben kell értékes embereket nevelni és használható, folyton megújulásra képes tudással 

felvértezni őket. A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola adottságai, 

feltételrendszerei, szervezeti kerete alkalmas arra, hogy ezen célok eléréséért 

eredményesen tevékenykedjen. Az iskola jelenlegi pályája, irányvonala folytatható. A 

meglévő kezdeményezések pontosításával, az erők jobb kihasználásával iskolánk munkája 

jobbítható, színvonala tovább emelhető. 

 

Az iskola kapcsolatrendszere 
 
 Az iskolának mint közoktatási intézménynek elsősorban a fenntartói, szülői és tanulói 

elvárásokat kell figyelemmel követni. Olyan partnerközpontú intézménynek kell lennie, 

amely képes ezeket az igényeket helyesen felmérni, az elvárásokat egymással összehangolni, 

s a megvalósításhoz megfelelő szervezeti rendszerrel, metodikai eljárásokkal rendelkezik. 

 Célom az iskola ma is fennálló sokrétű kapcsolatrendszerének megőrzése, bővítése. A 

tanulókkal való párbeszédben az osztályfőnöki munka mellett nagyobb hangsúlyt kell kapjon 

az iskola tanulóinak választott testületével, az iskolai diákönkormányzattal való 

együttműködés. Lehetőséget teremt erre a diákönkormányzattal kapcsolatot tartó 

pedagógus személye. 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái közül továbbra is a személyes beszélgetést 

részesítem előnyben. Számtalan eset példázza, hogy a szervezett keretekben (szülői 

értekezlet) vagy informális jelleggel történő beszélgetések sokkal célravezetőbbek, minden 

egyéb eszköznél. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a szülők egy jelentős 
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részének egyre kevesebb ideje jut – már-már felnőttnek tekintett – gyermeke tanulmányi, 

magatartási helyzetét követni. Így a kevésbé személyes, az egész iskolát érintő közlések 

területén fontos szerep jut az iskolai honlapnak, illetve az e-naplón keresztül történő 

kommunikációnak is. 

Az iskola működtetői és fenntartói feladatainak szétválasztása után az 

intézményvezetésnek a Fővárosi Önkormányzattal történő közvetlen kapcsolattartási 

lehetőségei beszűkültek. A Gimnáziumok Gazdasági Szervezetének kezdeményezései, illetve 

az iskolavezetés szándékai a gondnok, műszaki vezető személyén keresztül találkoznak. 

Éppen ezért kívánom erősíteni, naprakészebbé tenni az iskolavezetés és a gondnok közti 

információcserét. Nem tekinthetünk az iskolára úgy, mint két külön csapat (pedagógiai 

munkát végzők, technikai dolgozók) munkájának terepére. Eredményes munka csak egy 

csapatban gondolkozva és tevékenykedve lehetséges. A napi szintű ügyek folyamatos 

megbeszélésén túl ezért szükséges havi rendszerességgel a közép- és hosszú távú terveket is 

egyeztetni. A Budapest Főváros Önkormányzata által biztosított kulturális jellegű 

programokon (pl. Iskolakapun kívül program) továbbra is részt kívánunk venni. 

A fenntartói feladatok különválasztásával iskolánk „közelebb került” a kerülethez. A 

kerületi oktatási intézmények addig is szoros együttműködéséből korábban jórészt kimaradt 

iskolánk. Fontos lehetőségnek, egyben feladatnak tartom, hogy a kerületi intézményekkel, 

benne kiemelten a Budapest XVI. Tankerülettel, a XVI. Kerületi Önkormányzattal, illetve a 

kerületi oktatási, kulturális és sportintézményekkel szorosabb együttműködést alakítsunk ki. 

A Corvinnak meg kell találni helyét és feladatát ezen intézmények között. Intenzívebben kell 

bekapcsolódnunk azokba a pedagógiai, kulturális és sportrendezvényekbe, ünnepélyekbe, 

melyek szűkebb környezetünkben zajlanak (pl. kerületi Pedagógiai Napok rendezvényei, 

Ifjúsági Önkormányzat rendezvényei stb.). 

A hozzánk legközelebb eső általános iskolákat és gimnáziumokat (Batthyány Ilona 

Általános Iskola, Jókai Mór Általános Iskola, Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium, 

Szerb Antal Gimnázium) is kiemelt partnernek tekintem. A velük való együttműködésnek 

eddig is voltak működő példái, mint a tehetséggondozással kapcsolatos TÁMOP pályázat, 

vagy a Corvin által kezdeményezett kerületi vetélkedők. Meggyőződésem, hogy a hasonló 

kezdeményezésekből mindegyik említett iskola profitálhat. 

A testvériskolai kapcsolatok ápolása elsősorban az iskolavezetés és német nyelvi 

munkaközösség feladata. A ludwigsburgi Carl-Scaefer-Schule-val való együttműködés újabb 
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határkövéhez érkezik. A több mint két évtizede létrejött kapcsolat alapítói közül már egyre 

kevesebben dolgoznak az egyes intézményekben, s időközben mindkét iskola képzési 

struktúrája átalakult. Az évi rendes diákcserékkel kapcsolatos teendőket új kollégáknak kell 

átvenni, ez az elkövetkező évek feladata. Szerencsére mindkét iskolában látszanak ennek 

jelei, így reményeim szerint megmaradhat ez a diákok számára a nyelvtanulásra, baráti 

kapcsolatok teremtésére oly jól használható alkalom. A meglévő testvériskolai partnerség 

mellett tájékozódni kívánok más, lehetőleg határon túli magyar intézménnyel való kapcsolat 

lehetőségéről is (ebbe az irányba tett korábbi kezdeményezések voltak a Határtalanul 

programba való bekapcsolódások is). 

Alig van az iskolai életnek olyan területe, amely nem fordul évről évre a Corvin 

Diákalapítvány pályázati kiírása felé kiemelt érdeklődéssel. Az önálló intézményi költségvetés 

megszűntével jó néhány, hagyományos és kiemelten fontos iskolai program, rendezvény léte 

függ az alapítvány támogatásától. Minden eszközzel segíteni kell az alapítvány iskoláért 

végzett munkáját. Segíteni kell az alapítványt támogató személyek felkeresésében, egyéb 

támogatók felkutatásában is. Ugyanakkor van olyan alapítványi lehetőség is, amelyet jóval 

intenzívebben lehetne kihasználnunk: minden eszközzel támogatni szeretném a sarudi 

üdülőtelekre szervezett táborokat, csoportos utazásokat. 

 Hosszas előkészítő munka után létesült iskolánkban ECDL-vizsgaközpont. A 

vizsgaközpontként való működés személyi és technikai feltételeit biztosítani kell. 

Támogatom a tanfolyamokra és vizsgákra való jelentkezéseket, azok lebonyolítását. 

Törekedni kell arra, hogy minden évben induljon csoport, amelybe nemcsak az iskola tanulói, 

hanem „külsősök” is jelentkeznek. 

 A tanulóink nagy része számára kötelezettségként indult iskolai közösségi szolgálatról 

(KÖSZI) kialakult vélemény változóban van. Végzőseink nagy része már teljesítette az előírt 

50 órás programot. A nagy számú szervezettel kötött együttműködési megállapodásból 

iskolánknak lehetősége van olyan kapcsolati hálót kialakítani, amely túlmutathat a KÖSZI 

keretein, s az iskolai élet egyéb területein is hozzájárulhat a nevelő-oktató munka 

sikerességéhez. 
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Az iskola megjelenése, arculata 
 
 A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola a kerület egyik legrégebbi, 

Mátyásföldnek pedig legrégebbi gimnáziuma. A közelben lakó családok több nemzedéke 

végezte itt középiskolai tanulmányait. Bár az iskola épülete kevéssé emlékeztet már a 

századfordulós múltra, igyekeznünk kell e hagyományokat fizikailag is megőrizni és 

megjeleníteni.  

Az iskolát övező park karbantartását, rendszeres időközönkénti takarítását folytatjuk. 

A kerületgazdával együttműködve szeretnénk elérni, hogy az iskolába érkezők először egy 

kulturált, szép és tiszta téren haladhassanak át. Ez különösen ősszel, a lombeltakarítás idején 

nagy feladat. A tér esetleges felújítása után is kiemelt feladatnak tartjuk annak megóvását. 

Az aulában elhelyezett eredeti Mátyás-szobor, az öregdiákok tablói, az iskolának 

adományozott faragványok, az iskola fejlődését megörökítő képsorozat mind-mind a 

hagyományőrzés egy példája. Az iskolába belépő látogató a park után először az aulában 

szerez benyomásokat. Sajnos az itt látható – részben iskolatörténeti és -arculati – elemek 

jelentősen leromlott állapotban vannak. A közeljövőben meg kell újítani az aulában 

elhelyezett iskolatörténeti kiállítást, illetve a hozzá kapcsolódó tárlókat. Régi tervünk, hogy 

az iskola kerületileg vagy országosan ismert régi diákjainak, „büszkeségeinek” tablón állítunk 

emléket. E tabló párjaként a közelmúlt és a jelen kiváló diákjait is szeretnénk megjeleníteni. 

Az aula megújításának anyagi fedezetét részben a működtető révén, részben pedig pályázati 

forrásokból kell előteremteni. A Kertvárosi időutazás program részeként nemcsak a tér 

közepén található Mátyás-szobor, hanem az iskola épülete, annak belső tere, története is 

bemutatásra kerülhet. 

 A hagyományok őrzésének kiemelt szerepe van tanulóink „corvinossá” válásában. 

Beiskolázási körzetünk meglehetősen nagy területet ölel föl. Mátyásföld és az iskola múltját 

szervezett formában is (a környéken szervezett sétán, osztályfőnöki órán, a Mátyás-

vetélkedőn) meg kell ismertetni már a kilencedik évfolyamon. A régi diákok előadásai szintén 

erősíthetik az intézményhez való kötődést. 

 Tanulóink a Z generáció tagjai, „digitális bennszülöttek”. Számukra, de a szülők X 

generációjának számára is természetes, hogy az online felületekről szereznek benyomásokat. 

Az iskolai honlap folyamatos fejlesztése és tartalommal való megtöltése, illetve az 

intézményi hivatalos facebook oldal elindítása lehetőséget teremt számunkra egy „digitális 
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arculat” megjelenítésére. Mindkét felület kialakítását, kezelését segíteni kívánom. 

Nyomtatásban megjelent iskolai évkönyveink sora megszakadt. Amíg nem találunk anyagi 

fedezetet ennek folytatására, vagy egy digitális évkönyv megjelenítésére, addig közös 

feladatunk, hogy a honlap, illetve annak archívuma megőrizze az iskola életének eseményeit. 

A digitális felületek kezelésére az informatikában jártas felelőst kell állítani. 

 A jelen színes iskolai élete persze legalább olyan fontos, mint a múlté. Ezt a 

színességet önmagunk számára is világossá kell tenni, meg kell jeleníteni. Az iskolai 

folyosókon található munkaközösségi tárlók megújítása, új információs és kiállítási terek 

létrehozása szükséges. Az iskolai élet eseményeit, tanulóink munkáit egymással is meg kell 

osztanunk. Az osztály- és szaktermek ebből a szempontból rendkívül egyenetlen képet 

mutatnak. Ösztönözni kell a kevésbé otthonos, kulturált termek megújítását. 

 Pedagógiai programunk külön fejezetet szentel a környezeti nevelésnek. Közvetlen 

környezetünk rendbetételét segíti a folyosókon elhelyezendő szelektív hulladékgyűjtő-

edények, illetve egy új használtelem-gyűjtő kihelyezése. A környezettudatosság terén is 

nyitni szeretnék a kerületi megmozdulások irányában (TeSzedd! mozgalom kerületi 

eseményeihez való kapcsolódás). A kerületi környezetvédelmi vetélkedőkön hagyományosan 

jól szereplő csapatunkat támogatni kell felkészülésében.  

 Az iskolával kapcsolatos jelentősebb eseményeket a helyi médiában, például a 

kerületi újságban szeretném megjeleníteni. 

 

Személyi feltételek 
 
 A jól működő tantestületi munka alapjának az együttműködés különböző formáit, a 

minél egységesebb pedagógiai szemléletet és a bizalmi légkörön alapuló közösséget 

tekintem. Tantestületünket hagyományosan jó légkör jellemzi. Szeretném ezt megőrizni. 

Minden pedagógus valamilyen szempontból példakép kell legyen tanítványai számára. Ennek 

belátásához, és tanári magatartásunk ilyetén alakításához még etikai kódexre sincs szükség. 

 Diákjaink tanulmányi munkája és magatartási helyzete is sok személyes foglalkozást 

kíván. Tanulóink zöme általában jó, de nem kiváló képességű tanuló. Önmaguktól talán nem, 

de közvetlen tanári segítséggel motiváltak és szép eredményeket képesek elérni. Megszokott 

kép, hogy a tanórák utáni szünetben gyerekek tucatjai jelennek meg a tanári előtt, hogy 
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ügyes-bajos dolgaikban segítséget kérjenek. Ezt a Corvin tantestületére jellemző 

segítőkészséget meg kell őrizni. 

 A sikeres munka záloga a tantestület viszonylagos állandósága is. Az utóbbi évek 

felerősödött fluktuációja után szeretném stabilizálni a tanári kar személyi összetételét. 

Persze ezt sokszor külső, kivédhetetlen tényezők is befolyásolhatják. A szakközépiskolai 

osztály kivezetése miatt idén öt végzős osztályunk ballag el, helyükre a 2016/17-es tanévben 

csak négy érkezik. Az így előálló feladatcsökkenést a bejövő osztályok magasabb óraszámai 

ellensúlyozzák. A következő tanévben várhatóan egy kolléga éri el a nyugdíjkorhatárt. Az ő és 

a – pályázatom sikeressége esetén – kinevezendő új igazgatóhelyettes óráinak 

átcsoportosításával a személyi változások minimálisra szoríthatóak. 

  A jelenleg működő munkaközösségek szervezeti formáin nem kell változtatni. A 

munkaközösségek közti együttműködést azonban erősíteni kell. Szükséges a 

munkaközösség-vezetők közti információcsere élénkítése. Az iskolai szervezeti keret 

kulcsszereplői az osztályfőnökök. A rájuk háruló feladatok súlyát mutatja az osztályfőnöki 

munkaközösségi értekezletek feladatainak jellemző zsúfoltsága. Az osztályfőnök-helyettesi 

szerepet épp ezért erősíteni kívánom, bár – sajnos – ez a „pozíció” semmiféle anyagi 

juttatással nem jár. Az osztályfőnöki munka közvetlenebb megismerésével viszont igen: a 

fiatalabb, kezdő kollégák számára ez a tapasztalatszerzés újabb terepét jelentheti. 

 A nevelőtestületnek folyamatos szakmai megújulásra van szüksége. Erre késztetik a 

megújuló tantervek vagy épp az iskolához és a tanuláshoz, információszerzéshez már egész 

másképp viszonyuló diákok. A pedagógusokkal szembeni elvárások elképesztő gyorsasággal 

változnak, egy pedagógusszerep, -típus 10-15 év alatt elavul, változtatásra szorul. Ma 

leginkább az útmutató, tanulni tanító pedagógusszerepre van igény, hisz diákjaink későbbi 

életük során szintén folyamatos megújulásra kényszerülnek majd.  

 Folyamatos önképzésre és szakmai továbbképzésekre van tehát szükség. Az utóbbi 

években a finanszírozott pedagógus továbbképzési lehetőségek szűkültek, így egyre nagyobb 

szükség van az ingyenes továbbképzések felkutatására. A továbbképzéseken való részvételt 

támogatni kívánom. Az akkreditált továbbképzések résztvevőinek megszerzett új tudásukat 

nemcsak saját munkájukban kell tudni használni. Szükséges az információk munkaközösségi 

vagy tantestületi szintű megosztása is. Az ilyen „belső” továbbképzésekre korábban is volt 

példa – a hasonló jellegű ismeretáradást az iskolavezetésnek ösztönöznie kell. 
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 Tantestületünkben a 2015. január 1-jével ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba, illetve 

blended típusú továbbképzés után Mesterpedagógus fokozatba soroltak speciális minősítési 

eljárásán túl még nem került sor minősítő eljárásra, vagy minősítő vizsgára. Így a 2016. évi 

minősítő eljárásba bevontak és a nevelőtestület többi tagja is némi tájékozatlanságból 

fakadó tartózkodással viszonyul az új pedagógus előmeneteli rendszerhez. A folyamatosan 

változó jogszabályi háttér valóban nem teszi könnyűvé a tájékozódást sem a tanfelügyeleti 

eljárás kereteiben, sem a minősítő eljárás folyamatában. Az iskolavezetés feladata mégis a 

naprakész és érthető tájékoztatás ezen a területen is. Az előremeneteli rendszerben való 

haladást az iskolavezetés eddig is mindenben támogatta, az én szándékom is ez. Cél az is, 

hogy az egyes előrelépésekből ne csak az egyén, hanem az egész tantestület is profitáljon – a 

megszerzett ismereteket munkaközösségi vagy tantestületi szinten meg kell osztani. 

 Ugyancsak kiforratlan tűnik egyelőre a pedagógusok belső önértékelésének 

jogszabályi háttere. Az mindenesetre bizonyos, hogy a belső értékelési rendszer átalakítására 

sor kerül, a pedagógusok önértékelése, avagy az intézményi belső ellenőrzés kereteit minél 

hamarabb ki kell alakítani. Erősíteni kívánom e rendszeren belül az iskolavezetés ellenőrzési 

funkcióját is.  

A nevelést-oktatást közvetlenül segítő dolgozókra nehezedő terheket, az eredeti 

munkakörükhöz társuló egyéb feladatok számát csökkenteni kell. A csökkentéshez 

elengedhetetlen legalább a most is alkalmazott egy fő közfoglalkoztatott munkája. 

Az iskola alkalmazotti közösségének egységét erősíteni kívánom. Megőrzendőek és 

támogatandóak azok a már hagyományosnak mondható rendezvények, programok 

(tantestületi kirándulás, karácsonyi ünnepség, Mikulás-napi rendezvény, közös színház- és 

mozilátogatások), amelyek a közösségen belüli személyes kapcsolatokat erősítik. 

 

Diákélet 
 
 Az iskola kapcsolatrendszerének bemutatásakor már utaltam rá, hogy az iskolai 

diákönkormányzat a tanulókkal való kapcsolattartás egyik fontos, önszerveződő testülete. A 

diákönkormányzat által korábban is rendezett események szerves részét képezik az iskolai 

életnek. Kiemelkedik ezek közül a diáknap, melynek szervezése az utóbbi években már teljes 

egészében a DÖK-re hárult. Az egész iskolát megmozgató rendezvénysorozat idei megújulása 

biztató jeleket mutatott. A tanulók valóban szívesen vettek részt a programokon, magukénak 
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érezték ezt a napot. Szintén fontosnak tartom az évenként megrendezett „diákparlamentet”, 

ahol az iskolavezetés és az osztályok diákbizottsági képviselői egyeztetnek az iskolai élet 

különböző területeiről. 

 A DÖK idei alakuló ülésén – a diákönkormányzatot segítő pedagógus hatására is – 

valóban sok, sokszínű és erőteljes kezdeményezés merült fel. Az intenzívebb diákéletet 

elősegítendő néhány – a legtöbb képviselő által említett – ötletet megvalósítunk. Kísérleti 

jelleggel és a tantestület igényeivel egyeztetve újra elindul az iskolarádió. Támogatom a 

diákságnak azt a kívánságát is, hogy növekedjék az iskolai közösségi terek száma. Sajnos erre 

az épület szerkezete, és a terek magas fokú kihasználtsága kevés lehetőséget ad.  

 Mind a diáknap, mind az egyéb ötletek tekintetében nagyobb szerepet kívánok adni a 

diákönkormányzatnak. Mindez persze nagyobb feladatokat is jelent számukra. Nem várható 

el, hogy a nagyobb számú iskolai program szervezésének, rendezésének terhe a 

tantestületre, főképp az osztályfőnökökre maradjon. 

 Az utóbbi években érezhetően javult a tanulók magatartási helyzete. Az iskolai vagy 

osztályszintű programokban színvonalas és önzetlen segítséget nyújtó tanulók száma mindig 

is magas volt. Az ilyen jellegű tevékenységekért adott igazgatói dicséretek száma is nagy. 

Intézményünkben az utóbbi öt évben fegyelmi eljárást igénylő, kirívó magatartási probléma 

nem volt. Sajnos azonban a tanórák rendszeres zavarásáért, az iskola házi rendjének tudatos 

megszegéséért jó néhány igazgatói intő és rovó szintű bejegyzés is született. Az 

adminisztratív büntetési eszközöket, köztük a fegyelmi eljárást végső eszköznek tekintem. A 

magatartási problémákkal küzdő tanulók fegyelmezésének eszköztára ennél jóval bővebb. A 

tanári példamutatás, a szülővel való korai, preventív jellegű együttműködés és egyeztetés, az 

iskolapszichológus, az ifjúsági és gyermekvédelmi felelős, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó 

segítsége meg kell előzze ezeket a lépéseket.  

 

Oktató-nevelő munka 
 
 Pedagógiai Programunk kijelöli az intézményben folyó oktató-nevelő munka 

pedagógiai alapelveit, céljait és feladatait, valamint az alkalmazott eszközöket és eljárásokat. 

 Alapelveink közé sorolja a tanulók sikerélményhez juttatását, a differenciált 

képességfejlesztést, a konstruktív életvezetés megalapozását. A célok és feladatok között 

jelöli meg az önálló ismeretszerzés elsajátítását, a megfelelő kommunikációs készség 
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kialakítását. A nevelőtestület feladatai közül kiemeli a széles módszertani skála alkalmazását, 

a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, a reálisan felmért és idejében végrehajtott 

pályaorientációt, az informatikai eszközök alkalmazását. Célkitűzéseim alapvető kereteit 

ezek jelölik ki. 

 Az elmúlt években kidolgozott és alkalmazott beiskolázási programunk érezhető 

eredményeket hozott. A program jól működik, alapvető változtatásokra nincs szükség. 

Feladatunk, hogy igen nagy energiákat igénylő munkával tovább működtessük azt, illetve 

egyes pontjain belül kisebb újításokkal (pl. reklámfelület készítése sulibörzékre, a nyílt hét 

zsúfoltságának enyhítése szervezési lépésekkel) fenntartsuk azt. 

 Képzési struktúránk – az elemzésben bemutatott adatok alapján – szintén működik. A 

beiskolázott négy gimnáziumi osztálynak (nyelvi előkészítő, idegen nyelvi, humán és 

informatikai tagozatos) jelenleg nincs értékelhető alternatívája. A reális célkitűzés az, hogy 

ezen a keretrendszeren belül igyekezzünk minél jobb eredményeket elérni.  

 A korábbi évek átalakítási munkálatai, illetve az új NAT bevezetése miatt az 

intézményben tanuló osztályok tantervei és óraszámai a közelmúltban szinte 

áttekinthetetlen viszonyokat eredményeztek. A szakközépiskolai, a régi NAT-ra épülő és az 

„átmeneti” tagozatos osztályok kifutása után az egyes osztályokhoz tartozó helyi tantervek 

és óraszámok végre egységesülnek. 

 Fontos feladatnak tekintem a négy tagozatos osztályhoz tartozó cél- és 

követelményrendszer alaposabb kidolgozását, pontosítását, konkrét cselekvési tervek 

létrehozását és működtetését. A korábban működtetett követelményrendszerek ugyanis 

elnagyoltak voltak, ez pedig az oktató-nevelő munka hatékonyságát csökkentette. Világos és 

célkitűzéseiben egymásra épülő elvárásrendszert kell rendelni mind a négy tagozatos 

osztályhoz. Az egyes osztályok kiemelt tantárgyaik esetében (idegen nyelvek; magyar nyelv 

és irodalom, történelem; informatika) nemcsak a kimeneti vizsgákat illetően kell célt 

megjelölnünk, hanem – a helyi tantervvel szinkronban – évfolyamszintű elvárásokat is meg 

kell fogalmaznunk. Az évfolyamfelelősök példájára, csak épp nem horizontálisan, hanem 

vertikálisan, szükséges egy-egy tagozat munkájának összefogása, koordinálása is. 

  Az oktatással szembeni társadalmi elvárások közül kiemelkedik az idegen nyelvi és az 

informatikai ismeretek színvonalas elsajátíttatása. Iskolánkban e két tárgyra épül három 

tagozatos osztály munkája is. Világos tehát a cél: fenn kell tartani e két munkaközösség 

eddigi eredményeit, és további célokat kell megfogalmazni.  



35 
 

 A beiskolázott tanulók 80-90%-a az angol nyelvet tanulta általános iskolában, így az 

elmúlt években itt születtek komolyabb tanulmányi eredmények (közép- és felsőfokú 

nyelvvizsgák száma, emelt és középszintű érettségi, OKTV szereplések). Feladatunk – 

különösen a nyelvi előkészítő és az idegen nyelvi tagozatos osztályokban – a második idegen 

nyelv, a német szerepének erősítése, lehetőleg úgy, hogy ne az angol helyére, hanem amellé 

kerüljön. Az iskolai és egyéb versenyekre való felkészítés, az év végi belső vizsgák és iskolai 

próbanyelvvizsgák szervezése biztosíthat erre lehetőséget.  

 Az idegen nyelvek és az informatika oktatása is kötelezően csoportbontásban 

történik. Német nyelvből kellő számú jelentkező esetén törekedni kell a 9. évfolyamú haladó 

német nyelvi csoportok kialakítására. Informatika tantárgyból az egy osztályon belüli 

csoportok haladása és tanulmányi eredménye esetenként jelentős különbségeket mutat. 

Törekedni kell ezek egységesítésére (a helyi tanterv pontos követése, egységes szintfelmérők 

és érettségi tételsorok alkalmazása). 

 A munkaközösségek és a tantestület munkájában elengedhetetlen a módszertani 

kultúra folyamatos fejlesztése. Ezért a továbbképzéseken való részvételt támogatni kell. 

Különösen fontos az új generációk gondolkodásmódjának, a viselkedési kultúrájukat 

mozgató alapelveknek a megismerése. Nevelési céljainkat csak ezek ismeretében tudjuk 

megvalósítani. Az új generáció eredményes oktatásához szükséges továbbképzések, 

pedagógiai eljárások kapjanak prioritást. Iskolánk IKT ellátottsága jó. Az online felületek, 

digitális tananyagok, informatikai eszközök a közismereti órákon is rendelkezésre állnak. A 

tanulók által is kedvelt módszerek mértékkel és célszerűen való alkalmazása minden 

tantárgy esetében elvárható. 

 Pedagógiai módszereink közül előtérbe kell helyezni azokat, amelyek az 

élményközpontúságra, a kooperatív tanulásra, a tanulás tanulására és az informatikai 

eszközök helyes felhasználására épülnek. A természettudományos tárgyak esetenkénti 

gyengébb eredményein és „népszerűtlenségén” javítani kell. A tantervi követelmények 

számonkérése mellett erősíthető a hétköznapi, gyakorlati élethez szükséges ismeretek 

átadása. A tanulói érdeklődést, a szaktárgyak elfogadottságát a tanórán kívüli tevékenységek 

erősítésével is fokozni kell (témanap vagy témahét rendezése, osztály- és iskolai szintű 

projektversenyek stb.). 

 A differenciált képességfejlesztés érdekében szükséges az intézményben zajló 

tehetséggondozó munkának egységes rendszerbe való szervezése. A több szinten (osztály-, 
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iskolai, regionális és országos) is célokat megfogalmazó tehetséggondozó program alapján 

minél korábban fel kell ismernünk a valamilyen területen kimagasló képességekkel 

rendelkező tanulókat. Tanórai differenciált tevékenységformákkal, tanórán kívüli szervezett 

csoportfoglalkozásokkal, egyéni fejlesztési tervekkel szükséges segíteni kibontakozásukat. 

Tanulmányi versenyekre való felkészítésük, pályaorientációjuk segítése szükséges. A 

tehetséggondozó program szervezeti kialakítása, működtetése személyi felelőst kíván. Az 

iskolai élet keretein kívüli tehetséggondozást, tehetséges tanulóinkat (pl. sportszakosztályok 

tagjait) pályafutásukban támogatni kell. A tehetséggondozó program működtetéséhez 

esetlegesen szükséges anyagi hátteret pályázati forrásokból kell előteremteni. 

   A jobb tanulmányi eredményekkel iskolánkba kerülő tanulóknak egyre inkább célja a 

felsőoktatási intézményekben való továbbtanulás. A felsőoktatási felvételi rendszer 

arányaiban egyre jobban (több plusz ponttal) jutalmazza az emelt szintű érettségi 

választását, sikeres letételét. Az iskola feladata, hogy ebben a törekvésükben támogassa a 

diákokat. Törekedni kell arra, hogy az emelt szintű tantárgyi foglalkozásokra jelentkező 

tanulók közül minél többen válasszák majd magát az emelt szintű érettségi vizsgát is. 

Foglalkozásainkon az érettségi vizsgára történő célirányos felkészítést kell végezni. Ehhez kell 

alakítani tanmeneteinket, ilyen szándékkal kell létrehozni a tanulást segítő digitális 

adatbázisokat. 

 Régi adósságunk és hiányosságunk egy olyan pályakövetési rendszer kialakítása, 

amely alapján pontos adatok birtokában lehetünk azzal kapcsolatban, hol is tanulnak tovább 

diákjaink. Ki kell alakítanunk egy ilyen rendszert, amelynek adatait elsősorban a végzett 

osztályok osztályfőnökei szolgáltatnák. Az eddig is ismert elszórt információkat teljes körűvé 

téve biztosabb alapokra épülhet pályaorientációs munkánk. Nem elegendő a felvételi 

rendszer, pontszámítás szabályainak megismertetése a végzős diákokkal. Már a kilencedik, 

de legkésőbb a tizenegyedik évfolyamon segítenünk kell a szakmák, felsőoktatási 

intézmények, szakok megismerését, pályaválasztási tanácsokkal kell támogatnunk a 

tanulókat. Ehhez régi diákjaink és külső szakemberek segítségét is igénybe kell venni. 

 A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását szintén a tanórai 

differenciálással és a felzárkóztató foglalkozásokra történő bevonásukkal kell elvégeznünk. A 

bukások számának tartósan alacsony (10% alatti) arányon tartása az elsődleges cél. A 

lemorzsolódás különösen a 9. évfolyamon, a humán és az informatika szakon jelentős. 

Ezekben az osztályokban felzárkóztató foglalkozások, osztályfőnöki órák keretében 
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tanulásmódszertani foglalkozásokat kell tartani, hogy a tanulók képesek legyenek 

alkalmazkodni az általános iskolai és a középiskolai követelményrendszer között lévő 

különbségek önálló áthidalására. Ezzel összefüggésben törekedni kell arra, hogy a szorgalmi 

időszak és az érettségi eredmények között ma sokszor megfigyelhető jelentős különbség 

csökkenjen.  

 

Tárgyi feltételek 
 
 Az iskola épületének állapota – köszönhetően az elmúlt két évtized folyamatos 

fejlesztésének – alapvetően jó. Az elektromos hálózat felújítása, a nyílászárók zömének 

cseréje, a legtöbb terem és folyosószakasz padló- és falburkolatának modernizálása 

megtörtént, ezek összhatásaként az épület nagy részében megfelelő körülmények között 

végezhető a munka. A felújított termekre, egyéb helyiségekre (ebédlő, könyvtár) a tanulók 

és az iskolai alkalmazottak egyaránt vigyáznak, jelentős rongálásokra évek óta nem került 

sor. 

 Ugyanakkor néhány fontos területen évek óta nem került sor előrelépésre. Állandó 

problémát jelent a vizesblokkok leromlott állapota. Szinte mindennaposak a dugulások, a 

szennyvíz megjelenése a mellékhelyiségek kövezetén. A vécék állapota nemcsak kevéssé 

esztétikus, de higiéniai szempontból is kifogásolható – óriási a kontraszt az épület egyéb 

részeivel. Teljes körű felújításuk a legközelebbi jövőben meg kell valósuljon. A másik, 

nagyobb volumenű beruházásra az alagsori helyiségek rendszeres beázása, folyamatos 

vizesedése miatt lenne szükség. A főbejárat felőli oldalon nagyobb esőzések után 

folyamatosan engedi be a nedvességet a fal, tönkretéve az ott található részben raktár-, 

részben orvosi, részben tantermi helyiségek falának vakolat- és festékrétegét. Befejezésre 

vár az ablakok teljes körű cseréje, amely már eddig is jelentős megtakarításokat hozott az 

épület rezsiköltségeiben. A cserék miatt javult az épület energiahatékonysága, szinte a 

nullára csökkent a cserék előtt jellemző ablakkitörések miatti költség.  

 A szakközépiskolai képzés megszűnte miatt a jobbára szakmai alapismeretek 

oktatására használt „kisépület” termeiben közismereti órák oktatására alkalmas helyiségeket 

kell kialakítani, ez csökkenthetné a főépület jelenlegi zsúfoltságát. A szakmai alapismeretek, 

illetve azt megelőzően a szakképzés oktatása során alkalmazott eszközpark egy része 

jelentősen elavult. A használható eszközök egy részét Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 
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engedélyével már korábban átadtuk más, fővárosi fenntartású, szakmai képzést folytató 

intézménynek – a még meglévő és használható eszközök sorsa is hasonló lehet. 

 A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése a végéhez 

érkezik. A következő tanévben már minden osztályunk heti öt órában tanulja a tárgyat, ez 

heti 85 órát jelent. Saját infrastruktúránk továbbra sem lesz elegendő ekkora óraszám fizikai 

elhelyezésére, ezért az MLTC létesítményei közül a most használható helyiségekre, pályákra 

továbbra is égető szükségünk van. Tornatermünk padló- és falburkolata is felújításra szorul, 

előbbi a kiálló szálkák miatt balesetveszélyes. Az udvaron belül található atlétikai téren 

legalább a távolugrógödör és a hozzávezető futórész megújítása szükséges. Mindezek 

eléréséhez a pályázati lehetőségeket is követni, használni kell. A kézilabdapálya burkolatának 

megújítására a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete szintén pályázati lehetőségeket keres. 

 A gyorsan öregedő informatikai eszközök, szoftverek és internetelérési lehetőségek 

korszerűsítéséhez működtetői és pályázati forrásokra egyaránt szükség van. A legsürgősebb 

feladat az iskolai hálózat működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök (switchek, 

hálózati kártyák) cseréje. Az elavult Windows XP operációs rendszerről Windows 8 

rendszerre való áttérést felmenő rendszerben folytatni kell. Törekedni kell arra, hogy a 

jövőben az ilyen frissítések sokkal rövidebb idő alatt kövessék a piaci viszonyokat. Az 

informatika órákon használt operációs rendszerekkel és Office programokkal kapcsolatos 

ismereteket a tantestület tagjai számára is át kell adni a tanári számítógépeken való 

hatékony munka érdekében. Az informatikai eszközök korszerűsítésének folyamatához 

működtetői és pályázati forrásokat egyaránt keresni kell. A korszerűsítésben elsőbbséget 

élveznek az informatika tagozatos osztályok által használt, az irodai és a tanári számítógépek. 

 

Összegzés 
 
 A Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskolának szándékom szerint olyan 

iskolának kell lennie, amely sokrétű partneri kapcsolatokat ápol, a kerület oktatási, kulturális 

és sportéletébe szervesen illeszkedik. Adottságait (környezete, informatikai eszközök) jól 

hasznosítja. Diákélete a hagyományokat őrző, tisztelő felfogáson nyugszik, színességét mind 

az iskola épületében, mind online felületeken képes megjeleníteni. Benne a nevelés és 

oktatás egysége olyan tantestület segítségével valósul meg, amelynek tagjai, csoportjai 

együtt tudnak működni, pedagógiai céljaikat, széles metodikai eszköztárukat képesek 
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egyeztetni, a diákokkal személyesen foglalkoznak, s állandó megújulásra készek. A jobb 

tanulmányi eredményekkel és magatartással érkező tanulók széles kínálatból választhatnak 

nekik megfelelő irányt, differenciált oktatásban részesülnek, s a felsőoktatási továbbtanulási 

céljaikhoz tanulmányaikban és pályaorientációjukban megfelelő segítséget kapnak.  

 Úgy vélem a fenti célok megvalósításához jó lehetőségekkel rendelkezünk. A 

tantestület kezdeményezései, a különböző csoportok együttműködése, az intézményben 

majd’ két évtized alatt szerzett tapasztalatom, helyismeretem, kapcsolataim révén a kitűzött 

célok elérhetők. 
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1. Egyetemi végzettség igazolása 

 Magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, KLTE, Debrecen 

2. Pedagógus szakvizsga igazolása 

 Közoktatási vezető, BME, Budapest 

3. Továbbképzések tanúsítványai 

 Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre 

 Tanfelügyeletei szakértők felkészítése a pedagógiai-szakmai ellenőrzésre 

 Mesterpedagógus pedagógus besorolási fokozatra irányuló próbaminősítés 

 Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres reflektálásra és portfólió védésre 

 Mesterkurzus – történelem 

 Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése 

 Átszálló – iskolai drogproblémák megelőzése, kezelése 

4. Hatósági bizonyítvány 

5. Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás) 

6. Szakmai önéletrajz 

 Europass önéletrajz 

 Szakmai önéletrajz 

7. Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről 

8. Nyilatkozat a pályázati anyag sokszorosításáról, továbbításáról 

 

 


