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I. A pályázó bemutatkozása 

 

1. Szakmai önéletrajz 

Iskoláim: 

- Béke Téri Általános Iskola, Kecskemét (1985-1993) 

- Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét (1993-1997) 

- Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, biológia-kémia szak, Budapest (1997-

2002) 

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga, 

Budapest (2012-2014) 

Szakmai továbbképzések: 

- Környezeti nevelés szobában-szabadban – akkreditált továbbképzés (2004) 

- Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató képzés biológia tantárgyból – akkreditált továbbképzés 

(2009) 

- Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (2014) 

- Molekuláris biológia és géntechnológia (2015) 

- Az önemésztés, sejtpusztulás és megújulás molekuláris sejtbiológiája (2015) 

Munkahelyeim: 

- Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest (2001-től) 

- Irinyi János Környezetvédelmi, Vegyészeti Középiskola, Budapest (2002-2003) 

Munkatapasztalatok: 

- Biológiatanári feladatok ellátása (2001-től) 

- Kémiatanári feladatok ellátása (2002-től 2011-ig, majd 2016-tól) 

- Növényrendszertani és -szervezettani ismeretek oktatása, valamint drogismereti laboratóriumi 

gyakorlat vezetése az Irinyi János Középiskola Drog- és Toxikológiai Technikusi képzésén (2002-2003) 

- Biológiatanári feladatok ellátása az Árpád Gimnázium természettudományi tagozatán (2003-tól 2013-

ig) 

- Osztályfőnökség (2003-tól 2013-ig) 

- Az osztályfőnöki munkaközösség vezetése (2005-2006) 

- A 10-11. évfolyam nevelési középvezetői feladatainak ellátása (2006-2008) 

- A természettudományi munkaközösség vezetése (2009. január – 2011. június 30.)   

- Az Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese (2011. július 1 – ) 
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- Iskolai események, rendezvények főszervezői feladatainak ellátása (Gombár-bemutató 2004-ben és 

2009-ben, egészségnap 2006-ban, szalagavató 2005-ben és 2007-ben) 

- Felkészítés tanulmányi versenyekre. Ennek jelentősebb eredményei: 

- Herman Ottó Országos Biológia Verseny (fővárosi fordulóba jutás 2003-ban, 2004-ben, 2005-ben 

és 2006-ban) 

- Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny (országos döntőbe 

jutás 2004-ben) 

- Sajó Károly Környezetvédelmi Verseny (országos döntő III. helyezés 2006-ban) 

- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny biológiából, döntő (a felkészítés kollégáimmal 

közösen zajlott) 

2008 – 20. helyezés 

2013 – 30. helyezés 

2014 – 14., 26. és 36. helyezés 

2015 – 3. és 6. helyezés 

2018 – 40. helyezés 

2019 – 42. helyezés 

- Felkészítés érettségi vizsgára és érettségiztetés biológia tantárgyból (a régi érettségi rendszerben 

2004-ben, továbbá középszinten 2007-től, emelt szinten 2010-től) 

- Egészségnevelési tevékenység: egészségvédelemmel kapcsolatos előadások, foglalkozások tartása 

elsősorban a pszichoaktív szerek, a daganatos betegségek és a szexualitás témakörében az Árpád 

Gimnáziumban (2004-től), továbbá a Harrer Pál Általános Iskolában (2004-ben) 

- Biológia-kémia szakos egyetemi hallgatók mentorálása összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukon 

(2018-2019) 

 

Életpálya, szakmai elismerések: 

- Tanácsosi cím (2007-től 2013-ig) 

- Pedagógus II. fokozat megszerzése (portfólió benyújtása: 2015., minősítés: 2016., fokozatba lépés: 

2017. január 1-jétől) 

- Bárczy István-díj (2019) 

Informatikai ismeretek:  

- felhasználói szint (Word, Excel, internet stb.) 

Egyéb: 

- B-kategóriás gépjárművezetői engedély 
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2. A szakmai életút bemutatása 

Kecskeméten születtem, gyermekkoromat is szülővárosomban töltöttem. Hála szüleimnek, szép 

gyermekkort tudhatok magam mögött. Törődésük, szeretetük, az általuk nyújtott biztonság, anyagi és 

szellemi javak nélkül egészen biztosan nem lehetnék az, aki ma vagyok. Hálás szívvel emlékezem Rájuk 

és gyermekkoromra. 

 

1997 és 2002 között jártam az ELTE Természettudományi Karának biológia-kémia szakára. A 2001/02-

es tanévben teljesítettem tanítási gyakorlatomat az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájában az őszi 

félévben biológiából, tavasszal kémiából. Biológia-kémia szakos középiskolai tanári (jeles minősítésű) 

oklevelemet 2002-ben szereztem. Szakdolgozati témám a középiskolás tanulók kémiai tévképzeteinek 

vizsgálata volt.  

 

Még ötödéves egyetemista voltam, amikor (gyakorlóiskolai tanárjelölti munkámmal párhuzamosan) 

2001. november 1-jétől (helyettesítő tanárként) biológiát kezdtem tanítani az Óbudai Árpád 

Gimnáziumban (akkori nevén: Árpád Gimnázium). A kinevezés akkor csupán néhány hónapra szólt, így 

nem sejthettem, hogy kapcsolatom az iskolával ilyen hosszú távú lesz. Az iskola akkor is (ahogy most 

is) az ország egyik meghatározó, nívós gimnáziuma volt, az átlagosnál jobb képességű, motiváltabb 

diáksággal. A gyakorlóiskolai „védett” közeghez képest azért persze nagyobb kihívást jelentett itt 

tanítani. 

 

A 2002/03-as tanévben (már oklevéllel rendelkező tanárként) is folytathattam működésemet az Árpád 

Gimnáziumban, immáron félállásban. Most már azonban nem csak biológia-, hanem kémiatanárként 

is tevékenykedhettem: egy kilencedikes csoport kémiatanítását is rám bízták. Továbbra is alaptantervű 

csoportokban dolgoztam. Ez a tanév azonban egy újabb szakmai kihívást is hozott: ugyancsak 

félállásban az Irinyi János Környezetvédelmi, Vegyészeti Középiskolában tanítottam 

növényrendszertani és -szervezettani ismereteket, valamint vezettem drogismereti laboratóriumi 

gyakorlatot 13. és 14. évfolyamos technikusjelölteknek. Ezáltal egyrészt betekintést nyerhettem a 

szakképzés rendszerébe, másrészt tapasztalatot szereztem a felnőttképzésben is: sajátos élmény és 

nem kis kihívás volt nálam alig valamivel (némely esetben néhány hónappal) fiatalabbakat tanítani, 

ráadásul úgy, hogy mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati tárgyak tananyaga az egyetemek hasonló 

tárgyainak szintjével vetekedett. További fontos szakmai tapasztalat, hogy közreműködhettem e 

technikusjelöltek képesítő vizsgáján, terepgyakorlatokat szervezhettem és üzemlátogatásokon 
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vehettem részt, valamint részt vehettem egy szakmai írásbeli képesítő vizsga feladatsorának 

összeállításában is növénytan tantárgyból. 

 

A 2003/04-es tanévben az Irinyiben már nem folytattam a munkámat, ellenben teljes óraszámú, 

határozatlan idejű kinevezést kaptam az Árpád Gimnáziumban. Továbbra is főként biológiát 

tanítottam, de volt kémiaórám is. Ez volt az a tanév, amikor az iskola természettudományi tagozatán 

elkezdtem biológiát tanítani: én kaptam az induló kilencedikes csoportot (mint osztályfőnök), továbbá 

a végzős tagozatos csoportot is én vettem át egy nyugdíjba vonuló kollégától. Leginkább ettől a 

tanévtől kezdve kapcsolódtam be a versenyfelkészítésbe. Elsősorban külön felkészítő szakkörök 

tartásával segítettem a versenyre készülő diákok munkáját.  

 

2003 óta minden évben javarészben biológiát tanítok, kémiát csupán egy-két osztályban (2011 és 2016 

között nem is tanítottam ezt a tárgyat). Szinte mindig volt tagozatos, ill. fakultációs csoportom is 

biológiából (kémiából mindig csak alapórás csoportokat vittem).  

 

Hamar bekapcsolódtam az iskola és a kerület egészségnevelési programjaiba is. 2004-ben a Harrer Pál 

Általános Iskolában, 2004-től több alkalommal saját iskolámban tartottam egészségvédelemmel 

kapcsolatos foglalkozásokat, előadásokat elsősorban a pszichoaktív szerek, a szexualitás, valamint a 

daganatos betegségek témakörében.  Utóbbi témát alaposabban is feldolgoztam, s a kollégáknak 

szóló, a „Mindentudás Középiskolája” címet viselő, részben általam szervezett előadássorozat 

keretében 2014 májusában egy hosszabb előadást is alkalmam volt tartani a daganatos betegségekről. 

 

A 2003/04-es tanév másik fontos szakmai kihívása volt az osztályfőnökség: az akkor induló 9.c 

osztályfőnökének neveztek ki. Ez az osztály 2007-ben érettségizett, és rögtön utána következett a 

második, immáron hat évfolyamos osztályom: ők 2013-ban érettségiztek. Mindkét osztályban 

természettudományi tagozatos csoport is működött. Megszakítás nélkül tehát 10 éven át láttam el 

osztályfőnöki feladatokat. Úgy érzem, mindkét osztályommal jó kapcsolatot sikerült kialakítanom. 

 

2005-ben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője lettem. Úgy érzem, ezt a (nagy tapasztalatokkal 

rendelkező előző munkaközösség-vezetővel közösen végzett) munkát siker koronázta. A fő 

feladatomnak ugyanis annak elősegítését tartottam, hogy az osztályfőnökök megosszák egymással 

mindazt, amijük van: ötleteket, tapasztalatokat, módszereket. Ennek nyomán valóban elkezdődött egy 

párbeszéd, elkezdődött a tapasztalatok gyűjtése, cseréje. Létrehoztam pl. egy adatbázist, melyben 

szálláscímeket gyűjtöttünk az osztálykirándulásokra, vagy az adminisztráció csökkentése érdekében a 



8 
 

kezdeményezésemre indult el a mulasztások központi (iskolatitkár által végzett) nyilvántartása, 

összesítése. 

 

2006-ban az iskolában az új igazgató egy új vezetői struktúrát is bevezetett: mindössze egyetlen 

igazgatóhelyettes dolgozott az igazgató mellett, a többi vezetői feladatot oktatási és nevelési 

középvezetők látták el. Én lettem a 10-11. évfolyamért felelős nevelési középvezető. Ennek keretében 

részben folytathattam azt a munkát, amit osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként elkezdtem, de már 

az érintett évfolyamok osztályaira fókuszálva. Ezen túlmenően fontos iskolai rendezvények főszervezői 

feladatait is el kellett látnom, mint például az öregdiák-találkozó, vagy a szalagavató. Különösen 

embert próbáló volt ez utóbbi, ugyanakkor rengeteg szervezői tapasztalatot szereztem, melyeket 

később kamatoztathattam. Az igazgató részben a vezetői munkám elismeréseként 2007-ben 

tanácsossá léptetett elő. 

 

A nevelési középvezetői pozíciót 2008-ig töltöttem be. Ezt egy rövid, vezetői munkától mentes időszak 

követte, majd 2009 januárjában a természettudományi munkaközösség vezetője lettem, mivel a 

korábbi munkaközösség-vezető távozott az iskolából. Ez a munka megint egészen más kihívást 

jelentett: a kezdő (és kevésbé kezdő) kollégák szakmai patronálásától kezdve a tantárgyfelosztás 

elkészítésén és a tárgyi feltételek menedzselésén keresztül versenyek szervezéséig sok mindent foglalt 

magába egy szaktárgyi munkaközösség vezetése. A feladattal – úgy érzem – sikerrel birkóztam meg. 

Fontos és látványos feladatom volt például minden év januárjában a környékbeli 5-6.-os gyerekek 

részére szervezett csapatverseny, a Karádi Károly Természettudományi Verseny főszervezői 

feladatainak ellátása. 

 

2010 tavaszától eddig minden tavaszi vizsgaidőszakban (néhány alkalommal az ősziben is) az emelt 

szintű biológia érettségin javítótanári, esetenként javításvezetői, a szóbeli bizottságban kérdezőtanári, 

később elnöki feladatokat láttam el. Mind az írásbeli dolgozatok javítását, mind pedig a szóbeliztetést 

nagyon szívesen csinálom: az emelt szintű biológia érettségire történő felkészítés során sokat jelent ez 

a tapasztalat, természetesen sokkal nagyobb a rálátásom az emelt szintű vizsgára úgy, hogy a 

vizsgáztatásban magam is részt veszek.  

 

A munkaközösséget 2011 nyaráig vezettem, amikor is az iskola igazgatója igazgatóhelyettesnek kért 

fel. Úgy éreztem, tíz év szaktanári, nyolc év osztályfőnöki, valamint 5 és fél év vezetői munka után már 

kellő tapasztalattal vagyok felvértezve ahhoz, hogy a felkérést elfogadjam. Igazgatóhelyettesként 

(többek között) hozzám tartozik az órarend és a napi helyettesítési rend elkészítése, a kollégák 

munkaidő-nyilvántartásának vezetése, a fakultációs foglalkozások szervezése, a bizonyítványírással és 
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a törzslap vezetésével kapcsolatos feladatok összefogása, valamint az elektronikus naplóval 

kapcsolatos munkák irányítása. Emellett a fizika-informatika és a természettudományi munkaközösség 

felügyelete is hozzám tartozik. A legnagyobb falat mind közül természetesen az iskolai órarend 

elkészítése: ez nem csupán óriási türelmet és odafigyelést igénylő feladat, de ehhez a munkához 

elengedhetetlen az iskola képzési struktúráját, a csoportbontások rendszerét teljes mértékben átlátni. 

Iskolámra tehát egy (számomra teljesen új) nézőpontból is rálátok, amióta én készítem az órarendet. 

A legnagyobb elismerés számomra, amikor az órarend készítőjének több kolléga mond köszönetet, 

mint ahányan kritizálják (erre már nem egyszer volt példa). E tapasztalatok birtokosaként rendszerint 

én állítom össze az egy-egy napra érvényes „eseti” órarendeket is (pl. nyílt nap). A másik nagy, ráadásul 

folyamatosan, egész évben munkát jelentő feladat az elektronikus napló működtetése. Épp úgy e 

feladat része az adatbevitelben való közreműködés, mint annak irányítása, ütemezése, a kollégák 

tájékoztatása, „képzése”, ellenőrzése is, vagy éppen egyes dokumentumok (félévi értesítő, osztályozó 

napló) kinyomtatása. A napló jogszabályoknak és az iskolai szabályzatoknak megfelelő működéséért, 

működtetéséért, vezetéséért tehát elsősorban én felelek. Mindez a jogszabályok ismeretét épp úgy 

igényli, mint (hasonlóan az órarendkészítéshez) a csoportbontási rendszerünk átlátását, és persze némi 

informatikai felkészültséget is.  

 

A vezetői munkámat (is) elősegítendő végeztem el a BME közoktatási vezető szakát: 2014 nyarán 

szakvizsgáztam. 

 

Az igazgatóhelyettesi munka persze óhatatlanul háttérbe szorítja a pedagógus munkájának egyéb 

elemeit. Ez velem sem történt másképp, ám azért a lehetőségekhez képest igyekszem más területekre 

is időt és energiát fordítani. A második osztályomat még végigvittem, így az utolsó két évben az 

igazgatóhelyettesi és az osztályfőnöki munkát párhuzamosan végeztem. Most már nem vállalok 

osztályfőnökséget (igazgatóhelyettesként nem is lenne talán szerencsés), ám osztályfőnök-helyettesi 

(s így például az osztálykirándulásokon kísérőtanári) feladatokat egészen 2019-ig elláttam. Továbbra is 

gyakran vezetek fakultációs foglalkozásokat, valamint végzek versenyfelkészítést is biológia 

(esetenként kémia) tantárgyból (ennek eredményeit ld. korábban). 

 

Igen nagy megtiszteltetés és elismerés volt számomra, hogy iskolánk jelenlegi (leköszönő) igazgatója, 

Gyimesi Róbert felterjesztett a Fővárosi Közgyűlés által 2009-ben alapított Bárczy István-díjra, s az még 

inkább, hogy a díjat meg is kaptam: 2019. június 7-én vehettem át a Városházán. Az indoklásban ez áll: 

„Példás szakmai felkészültséggel, eredményesen folytatott oktatói munkájáért, valamint nagy 

igyekezettel és lelkiismeretesen végzett vezetői tevékenységéért”.  
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Nem véletlenül hangsúlyoztam az imént, hogy már magát a Bárczy István-díjra történő felterjesztést is 

nagy megtiszteltetésként éltem meg. Gyimesi Róbert igazgató úrra ugyanis nagy tisztelettel tekintek. 

Számomra mindig is példaértékű volt és lesz szakértelme, a segítőkészség, emberség és empátia, 

amivel a diákokhoz, a szülőkhöz, a kollégákhoz vagy más, az iskolával kapcsolatba kerülőkhöz áll. Akárki 

is veszi át az Óbudai Árpád Gimnázium intézményvezetői feladatait, elsődleges célkitűzése kell, hogy 

legyen, hogy azt a szakmai nívót, szellemi pezsgést, oldott munkahelyi légkört és szervezettséget, amit 

Gyimesi igazgató úr maga után hagy, igyekezzék megőrizni. 

 

Úgy gondolom, a fent bemutatott közel két évtizedes szaktanári működés, évtizednyi osztályfőnöki, és 

az ugyancsak majdnem tíz esztendeje végzett igazgatóhelyettesi munka, továbbá az, hogy csaknem 19 

éve az Óbudai Árpád Gimnáziumban dolgozom, kellő tapasztalattal vértezett fel ahhoz, hogy 

megpályázzam iskolánk intézményvezetői tisztségét.  

 

Fontosnak tartom kiemelni még, hogy úgy érzem, kollégáimmal igen jó munka- és emberi kapcsolatot 

sikerült kialakítanom működésem során. Sokszor és sokan tették számomra nyilvánvalóvá, hogy 

pedagógusi munkámat, vezetői ténykedésemet, az iskola érdekében tett erőfeszítéseimet, segítő és a 

problémákat megoldani igyekvő hozzáállásomat elismerik, becsülik. Ez ugyancsak e pályázat 

elkészítésére bátorít.  
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II. Az Óbudai Árpád Gimnázium 

Ebben a fejezetben megpróbálom minél pontosabban, átfogóbban bemutatni az iskolát. Igyekszem 

reális képet adni gimnáziumunkról, ennek keretében rámutatni azokra a fejlesztendő területekre is, 

melyekre az új igazgatónak fókuszálnia kell majd. A problémafeltárás sok esetben már a lehetséges 

megoldási alternatívákat is sugallja, ám ezeket részletesebben majd a III. fejezetben fejtem ki. 

 

1. Az iskola rövid bemutatása 

Az Óbudai Árpád Gimnázium (OM-azonosító: 035223, cím: 1034 Budapest, Nagyszombat utca 19.) 

1902 óta meghatározó középiskolája Budapestnek és Óbudának. Az iskola immár 80 éve, 1940 óta 

üzemel a mai, Nagyszombat utcai épületben.  

 

Az iskola környezetéről elmondható, hogy a III. kerület déli, frekventált részén, a belvároshoz 

viszonylag közel helyezkedik el. A közelben fut a szentendrei hév, az iskola mellett a fonódó 

villamoshálózat, valamint számos autóbuszjárat, így megközelíthetősége jónak mondható. Ehhez még 

azt is hozzátehetjük, hogy nem messze húzódik a Szentendrei út belső folytatása (Pacsirtamező utca, 

ill. Lajos utca), valamint a pilisi térség meghatározó főútvonalának, a 10-es útnak a belterületi szakasza 

(Vörösvári út, ill. az Árpád híd). Mindez nem kis részben meghatározza a gimnázium beiskolázási 

területét is: a III. kerületieken túl igen sok a pilisvörösvári, piliscsabai, ürömi, pomázi, szentendrei 

diákunk, továbbá sokan járnak hozzánk a II., a XI., a XII. és a XIII. kerületből is. 

 

A III. kerület Budapest második legnagyobb lélekszámú kerülete. Viszonylag sok itt a fiatal, az 

iskolázottság és a foglalkoztatottság kb. megfelel a budapesti átlagnak, a munkanélküliségi mutatók 

viszonylag kedvezőbb képet mutatnak, mint Budapest egészéé. Ugyanez igaz az átlagos éves 

jövedelemre is. 

 

A fentiekből is következik, hogy sok értelmiségi, az átlagnál nagyobb jövedelemmel rendelkező, a 

gyermekének színvonalas, magas jövedelemmel kecsegtető életpályát szánó szülő íratja gyermekét az 

iskolába. Ennek megfelelően az iskolában az átlagot meghaladó a tanulók motiváltsága, ami 

kiváltképpen igaz a kötelező érettségi tárgyak, és elsősorban is az idegen nyelvek tanulására. A HVG 

Középiskola című különszámának rangsorában 2019-ben a 36. helyezést értük el. 

 

Az iskolában évfolyamonként négy párhuzamos osztály működik: három osztályunk hat, egy pedig négy 

évfolyamos képzést kínál. Összesen tehát 22 osztályunk van. Valamennyi osztályunk speciális tantervű: 

az A osztályaink emelt óraszámú angol, a B osztályaink speciális matematika tagozatos, a C osztályaink 
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felerészben emelt óraszámú német, felerészben pedig emelt óraszámú természettudományi tanterv 

szerint működnek. A négy évfolyamos D osztályok egyik felében speciális angol, a másik felében német 

nemzetiségi tanterv szerint folyik az oktató-nevelő munka. 

 

Iskolánk fenntartója 2012. december 31-éig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata volt. 2013. január 1-

jétől 2016. december 31-éig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ budapesti 3. tankerülete 

tartotta fenn az iskolát, ugyanakkor a kerületi önkormányzat mint működtető továbbra is fontos 

szerepet játszott a gimnázium életében. 2017. január elsejétől az Észak-Budapesti Tankerületi Központ 

látja el mind a fenntartói, mind a működtetői feladatokat. 

 

Iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, valamint Örökös Ökoiskola.  

 

2. Szervezeti felépítés 

a) Az igazgatóság 

Az iskola élén az igazgató áll, akinek három helyettese van: az általános (jómagam), a nevelési és a 

továbbtanulási-beiskolázási igazgatóhelyettes. Az igazgatóság négy tagja az iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának megfelelően, egymással együttműködve látja el vezetői feladatait. A köztük 

lévő feladatmegosztás megfelelő, így – bár a kinevezésem esetén a helyemre kerülő igazgatóhelyettes 

belépése szükségessé teszi majd a feladatmegosztás kisebb korrekcióját – abban jelentős változtatást 

nem kell végrehajtani. Azok az ügyek, melyeknek egyértelműen van „gazdája”, gyorsan és 

zökkenőmentesen oldódnak meg, ám gondot jelent, hogy több fontos iskolai feladat (például az 

informatikai infrastruktúra menedzselése) nem jelenik meg egyértelműen egyik vezető portfóliójában 

sem. Ezeket az új igazgató hivatalba lépésekor rendezni kell. Az igazgató és helyettesei folyamatosan 

egyeztetnek a teendőkről, heti egy alkalommal (hétfő délelőtt) egy órás igazgatósági megbeszélésen 

tekintik át a soron következő operatív és stratégiai feladatokat. A négy vezető immáron lassan hét éve 

áll az iskola élén, szakmai és emberi kapcsolatuk kifejezetten jónak mondható. Probléma ugyanakkor, 

hogy a heti egy igazgatósági megbeszélés gyakran kevésnek bizonyul, az egyéb feladatok miatt viszont 

nehéz más (újabb) időpontot találni a tanácskozásra.  

 

b) A munkaközösségek 

Az iskolában 10 munkaközösség (fizika-informatika, természettudományi, magyar, történelem, német, 

angol-francia-orosz-spanyol, matematika, testnevelés, az etikát, a művészeti tárgyakat és a könyvtárat 

magába foglaló mozaik, valamint osztályfőnöki) működik, élükön egy-egy munkaközösség-vezetővel.  
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Hetente egy alkalommal vezetői értekezleten ülnek össze a munkaközösség-vezetők és az igazgatóság 

tagjai, hogy értékeljék a mögöttük lévő, áttekintsék és előkészítsék az előttük lévő iskolai feladatokat. 

A munkaközösségek viszonylag nagy autonómiával rendelkeznek a tanórán kívüli foglalkozások, a 

versenyeztetés és versenyfelkészítés, valamint a tantárgyfelosztás előkészítése terén. Ezzel az 

autonómiával megfelelően élnek is.  

 

A munkaközösségek rendszere több éve kialakult, alapvetően jól funkcionál. Két, struktúrát érintő 

problémát azonban érdemes megemlíteni: 

- A fizika és a többi természettudományos tárgy (biológia, kémia, földrajz) elkülönülése iskolatörténeti 

és infrastrukturális okokkal magyarázható, ám a természettudományi tantárgycsoport egységben 

kezelését, a tantárgyi struktúrán átívelő, hatékony természettudományos oktatást kevéssé segíti elő. 

Véleményem szerint ezen a külön munkaközösséghez tartozó fizika veszítette a legtöbbet (a 

természettudományi tagozaton belül például a fizika tantárgy jelenléte kevésbé hangsúlyos). 

- A mozaik munkaközösség iskolánk három nagyon különböző tantárgycsoportját, ill. működési 

egységét fogja össze. Kohézió ugyan van ezek között, ám e tantárgyak eltérő jellege és céljai, valamint 

az ide tartozó kollégák és műhelyek épületen belüli elkülönültsége nem erősíti e munkaközösség 

egységét.  

Meglátásom szerint a fenti problémákat alaposabban körül kell majd járni. A struktúra esetleges 

reformját inkább csak középtávon gondolom szükségesnek és lehetségesnek. 

 

c) A szülői szervezet 

Iskolánkban igen aktív a Szülői Munkaközösség. Különösen az elmúlt bő évben vált azzá, amióta az új 

SzMK-vezetőség hivatalba lépett. Tevékenységükért, fáradozásaikért nagy köszönet illeti 

mindnyájukat! Kezdeményezésükre, ill. segítségükkel megvalósult egy iskolapad-beszerzés, 2019 

őszén sor került egy családi napra, melynek során a folyosói szekrények újultak meg, több kecsegtető, 

az iskolai életet érintő javaslatuk kidolgozás, ill. egyeztetés alatt van. Fontosnak tartom ugyanakkor, 

hogy az SzMK és az igazgatóság közötti kommunikáció rendszeresebb, szervezettebb, egyértelműbb 

legyen, egy-egy projekt lebonyolítása szorosabb és precízebb egyeztetések mentén történjen. Erre a 

jövőben mindkét félnek jobban figyelnie kell majd. 

 

d) A diáktanács 

Kevés iskola büszkélkedhet ilyen intenzív és változatos diákélettel, mint az Óbudai Árpád Gimnázium. 

Ebben meghatározó szerepe van a Diáktanácsnak: a Gólyatábor, a Gólyabál, az Árpád Napok 

rendezvényei, vagy épp a Kapcsolda-programok csak a legjelentősebb, legnagyobb szervezést igénylő 
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események a Diáktanács (és az iskola) életében. Ezen kívül számos tábor, jótékonysági gyűjtés, 

karácsonyi és farsangi programok, és más események fémjelzik azt az óriási változatosságot, mely 

diákéletünkre jellemző. Tovább növelte diákönkormányzatunk tekintélyét, hogy néhány éve életre kelt  

Óbuda-Békásmegyer Ifjúsági Önkormányzata, melyben a kezdetektől meghatározó szerepet töltöttek 

és töltenek be az árpádosok. A diákönkormányzat patronálása nem kis munka: mind a mostani, mind 

a megelőző két patronáló pedagógus kiválóan látja/látta el feladatát. Hatalmas köszönet illeti 

mindhármukat az iskolai diákéletben végzett emberfeletti munkájukért! A Diáktanács és az 

iskolavezetés kapcsolata kiegyensúlyozott: meglátásom szerint oda is, vissza is megfelelő és előrevivő 

a kommunikáció. Leendő igazgatóként számomra rendkívül fontos, hogy ez a jó viszony megmaradjon, 

hogy szót tudjunk egymással érteni, hogy nyíltan és őszintén meg tudjuk beszélni a problémákat. A 

Diáktanács nevelőtestülettel (ill. egyes kollégákkal) való kapcsolata már nem mindig ilyen 

zökkenőmentes. Az utóbbi években ugyanakkor jelentős előrelépés történt abba az irányba, hogy a 

diákélet eseményei, rendezvényei harmonikusabban illeszkedjenek az iskolában folyó oktató-nevelő 

munkához, s ezáltal a diákrendezvények elfogadottsága is jelentősen javult a nevelőtestületen belül. A 

jövőben is fontos lesz erre odafigyelnünk. 

 

3. A nevelőtestület 

a) Létszámadatok, koreloszlás 

Oktató-nevelő munkát iskolánkban 72 fő lát el, közülük 69 fő (54 teljes állású, 15 részmunkaidős) 

közalkalmazott, 3 fő megbízásos jogviszonyú (óraadó), közülük két fő nyugdíjasként foglalkoztatott. A 

72 főből 19 férfi. A nevelőtestület 75 főt számlál, mert az oktató-nevelő munkát végzők mellett 

dolgozik még két könyvtárostanár (a harmadik oktat is, így ő benne volt a 72 főben) és egy 

iskolapszichológus is. Összesen öten rendelkeznek doktori címmel, 26-an pedagógus- (többségük 

mentortanári) szakvizsgával. 
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A nevelőtestület átlagéletkora 49,3 év. Életkor-eloszlásáról a következő ábra nyújt felvilágosítást: 

 

 

 

A diagramot és a létszámadatokat vizsgálva megállapítható, hogy iskolánkban is érzékelhető az az 

országos probléma, mely szerint a pedagógustársadalom „elöregedik” és „elnőiesedik”, kevés a fiatal, 

gond van az utánpótlással stb. Ugyanakkor reményt keltő, hogy az elmúlt években több 

fiatal/pályakezdő kolléga érkezett hozzánk (többen árpádos öregdiákként), többségük gyökeret is vert 

már az intézményben. A 19 főt számláló „férfikar” sem kicsi: a nevelőtestület minden 

munkaközösségében dolgozik férfi kolléga, jelenlétük tehát meghatározó. 

 

A jelen tanévben hét kollégánk van „tartósan távol” (hatan kisgyermekük okán, egy kolléga pedig 

sajnos tartós betegállományban van). Közülük mindössze kettő visszatérése várható a következő egy 

évben, a többieket még hosszabb ideig nélkülöznünk kell. 

 

Jelenleg iskolánkban minden státusz betöltött, létszámhiánnyal nem küzdünk, ellátatlan tanóránk 

nincs. Az elmúlt években ugyanakkor többször is előfordult már, hogy a tanévet létszámhiánnyal 

indítottuk: 2014-ben egy matematika-kémia, 2016-ban egy angol-spanyol szakos kolléga hiányzott, 

2018-ban pedig egy félállásnyi magyaróra volt ellátatlan a tanév elején. Szerencsére egy-másfél 

hónapon belül mindhárom esetben megoldódott a probléma (ráadásul a szakos helyettesítést ez alatt 

is biztosítani tudtuk), ugyanakkor fel kell rá készülni, hogy a következő években gyakoribbá válhatnak 

az ilyen helyzetek. 

 

Meglátásom szerint viszonylag magas a részmunkaidős pedagógusok száma (15 fő, ez a nevelőtestület 

20 %-a). Közülük az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő 4 fő a Nkt. 65. § (7) pontja szerinti 
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csökkentett munkaidőben foglalkoztatott: számuk a következő évben-években várhatóan növekedni 

fog. A többiek egyéb munkahelyi, tanulmányi, családi, egészségi stb. okok miatt nem tanítanak teljes 

óraszámban. A státuszok „szétaprózódása” komoly nehézségeket okoz: mivel e kollégáknak jellemzően 

nem minden nap van órájuk iskolánkban, nehezebb az órarend összeállítása, kevésbé vonhatóak be 

egyéb (tanórán kívüli) feladatokba (versenyfelügyelet, tanulócsoport kísérése, rendezvények, 

ünnepélyek szervezése-lebonyolítása stb.), nehezebben bízhatók meg osztályfőnöki feladatokkal. 

Fontos hangsúlyozni, hogy személy szerint valamennyien elhivatott, feladatukat lelkiismeretesen 

ellátó kollégák, akik ráadásul sokszor az elvárhatón felüli áldozatvállalásukkal részben vagy egészben 

kompenzálni képesek a fent bemutatott problémákat. Ezzel együtt e foglalkoztatottak magas aránya 

intézményi szinten problémás. 

 

Életpálya-adatok a nevelőtestületben: 

- Gyakornok: 5 fő 

- Pedagógus I: 34 fő 

- Pedagógus II: 20 fő 

- Mesterpedagógus: 16 fő 

Örvendetes, hogy mind többen „minősíttetik” magukat a kötelező gyakornoki vizsgákon felül is: évente 

bő tucatnyi pedagógus minősítő eljárására kerül általában sor. Eddig ezek mindegyike sikeres volt. 

Kiváltképpen mutatja és növeli iskolánk szakmai nívóját 16 mesterpedagógusunk: úgy gondolom, 

büszkeséggel tölthet el minket, hogy a nevelőtestület bő ötöde ebbe az életpálya-kategóriába tartozik. 

 

Az iskolán belül kifejezetten jónak (nem egy esetben barátinak) mondható az együttműködés a 

kollégák között: a problémákat általában higgadtan, konstruktívan, kellő türelemmel tudjuk 

megbeszélni és megoldani. A vezetőség és a beosztott pedagógusok viszonya is jónak mondható: 

együttműködésüket alapvetően a kölcsönös bizalom és megbecsülés jellemzi. 

 

Pedagógusaink (különösen az utóbbi években) gyakran panaszkodnak túlterheltségre. A kötelező 

tanórák ellátása is kellőképp megterhelő feladat a számukra, nem csoda hát, ha „rosszul esik” egy-egy 

helyettesítés, ha kevesebb energia marad tehetséggondozásra, pedagógiai tanácskozásokra, 

egyeztetésekre, óralátogatásokra, vagy éppen egy-egy diákkal, szülővel, kollégával való beszélgetésre. 

Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a feladatok egy része (noha hasznos, de legalább is annak 

gondolt) mégis csak önként vállalt, melyekre sem jogszabály, sem iskolai dokumentum, sem vezetői 

utasítás senkit nem kötelez. A következő időszak fontos célkitűzése kell, legyen az, hogy közösen 

próbáljuk megtalálni, mik azok a feladatok, melyeket érdemes volna „elengednünk”, hogy ezáltal 
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csökkentsük terheinket, ill. hogy az oktató-nevelő munkát hatékonyabban szolgáló, korszerűbb, 

célszerűbb tevékenységeknek engedjünk teret. 

 

Fontos még megemlítenünk, hogy az iskolában öt hitoktató, három fejlesztőpedagógus, továbbá egy 

gyógytestnevelő is működik egyházi, ill. külső alkalmazásban. Az iskolával való kapcsolatuk 

zökkenőmentes, igyekszünk munkájukat mindenben segíteni, amiben szükséges. Problémának látom 

ugyanakkor, hogy a nevelőtestület kevéssé ismeri személyüket és munkájukat. 

 

b) Nyugdíjba vonulók száma a következő 10 évben 

Ha a nevelőtestületről (és annak jövőjéről) beszélünk, feltétlenül elemeznünk kell a nyugdíjba vonulók 

várható létszámadatait. A tanóraellátás hosszú távú biztosítása szempontjából ugyanis a nyugdíjba 

vonulásnak van a legnagyobb jelentősége, mert a más okból távozók száma (szerencsére) elenyészőnek 

mondható, a tartósan távollévőket pedig visszavárjuk. (Persze, addig is gondoskodnunk kell a 

pótlásukról, ami általában több évet jelent!) 

 

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a következő kétszer öt esztendőben (vagyis két vezetői ciklus 

alatt) az egyes tanévekben, a nevelőtestületben hányan érik el az öregségi nyugdíjkorhatárt, a 65 évet 

(nyugdíjkorhatár elmúlt években történt emelése miatt relevanciája most már lényegében csak ennek 

az életkornak van). 

  

 2020-2025 2025-2030 

1. tanév 0 2 

2. tanév 1 3 

3. tanév 3 5 

4. tanév 4 5 

5. tanév 2 3 

Összesen 5 tanév alatt 10 (ebből 9 tanít) 18 (ebből 17 tanít) (!) 
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A következő táblázat a nyugdíjba vonulók munkaközösségek/tantárgycsoportok/munkakörök közötti 

eloszlását mutatja a két vezetői ciklus során: 

 

 2020-2025 2025-2030 2020-2030 

angol 0 7 (!) 7 (!) 

biológia-földrajz 1 1 2 

fizika 2 0 2 

magyar 0 2 2 

matematika 3 4 7 (!) 

német 1 2 3 

testnevelés 1 1 2 

történelem 1 0 1 

könyvtáros 1 0 1 

pszichológus 0 1 1 

 

Látható, hogy bizony a következő évtized kiemelt problémája lesz a nyugdíjba vonulók pótlása. A 

felkiáltójellel megjelölt adatok különösen aggasztóak, de felkiáltójelet tehettem volna még a fizika, 

vagy épp a testnevelés munkaközösséghez tartozó adatokhoz is, hisz a 2-2 nyugdíjba vonuló kollégával 

a két munkaközösség a jelenlegi létszámának mintegy felét veszíti el! 

 

4. Adminisztrációs és technikai dolgozók 

Az iskola (ill. annak fenntartója) 8 ilyen besorolású munkatársat alkalmaz: 5 fő adminisztrációs 

feladatokat lát el (egy hatodik ezt félállásban teszi, ő a nevelőtestületnek is tagja), 1 fő gondnokként, 

1 fő karbantartóként, 1 fő pedig takarítóként tevékenykedik. A két portásunk és a laboránsunk 

nyugdíjasként (nyugdíjas szövetkezet alkalmazásában) dolgozik. A saját alkalmazásban álló takarító 

kivételével a takarítási feladatokat a …… Kft., a menzai munkát pedig a …… Kft. alkalmazottai látják el. 

Megállapítható, hogy az iskola nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársai feladataikat 

lelkiismeretesen, a sikeres és hatékony oktató-nevelő munka érdekében, azt támogatva végzik. A 

„kiszervezett” feladatokat ellátó alkalmazottak esetében azonban több problémával is küzdünk. A 

takarítók személye gyakran változik, munkájuk minősége is változó, jellemző probléma a létszámhiány. 

A menzai alkalmazottak diákokkal (és olykor az iskola alkalmazottaival) való kommunikációja hagy 

kívánnivalót maga után: gyakoriak a kisebb-nagyobb konfliktusok, szóváltások, sok panasz érkezik a 
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menzai alkalmazottak munkájára. Fontos azonban megemlítenünk, hogy ezen a téren az utóbbi 

hónapokban javulást érzékeltünk. Mind a takarítás, mind a menza esetében nagy probléma, hogy 

(mivel e munkavállalókkal nem vagyunk jogviszonyban) az iskola érdekeit nehezen tudjuk velük 

szemben érvényesíteni. A „külsős” cégekkel kötött szerződésekre pedig nincs, vagy nagyon csekély a 

ráhatásunk. Abszurdnak tartom, hogy pl. egy osztálytermi polc bizonyos időközönként történő 

letisztítása kapcsán azon kell vitatkoznunk a takarítókkal (avagy a céggel), hogy ez a feladat benne van-

e a szerződésben, kötelességük-e azt elvégezni. 

 

5. A diákság és eredményei 

Az iskolába jelenleg 718 tanuló jár, közülük 343 fiú, 375 leány. Közöttük hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű tanuló jelenleg nincs, SNI-s egy fő. Btmn-minősítésű 20 tanulónk, ezek mindegyike 

tanulási zavarral küzd. Örvendetes, hogy jelen tanévben három utazó fejlesztőpedagógus is segíti 

felzárkózásukat. 

 

Az osztályozott tanulók számának utóbbi években történő alakulását a következő grafikon szemlélteti: 

 

 

 

8 diákunk (jellemzően külföldi tartózkodása okán) szünetelteti tanulói jogviszonyát. 15-en 

magántanulóként folytatják a tanulmányaikat. Utóbbiak kapcsán megemlítendő, hogy többüknek 

nehézséget okoznak a félév, ill. a tanév végén teljesítendő osztályozó vizsgák. Mindazonáltal a 2019. 

szeptember 1-jével életbe lépett jogszabályi változások (ti. hogy a magántanulói státusz helyébe az 

„egyéni tanulói munkarend” lépett, melyet csak az Oktatási Hivatal engedélyezhet) valószínűleg 

csökkentik majd az ilyen tanulók arányát, s így e probléma mértékét is. Ezzel együtt fontos tudatosítani 
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a szülőkben és a diákokban, hogy az egyéni tanulói munkarendet csak valóban indokolt esetben 

kérvényezzék, ill. hogy gondosan mérlegeljék annak következményeit. 

 

a) Tanulmányi eredmények 

Az alábbi diagramok a tanulmányi eredmények és a mulasztások utóbbi hat tanévben történő 

alakulásáról adnak képet. 
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Összességében a fenti diagramok kedvező képet festenek iskolánkról. Nem árt azonban rávilágítani 

néhány figyelmet érdemlő tényre: 

- A kedvező és kedvezően változó tanulmányiátlag-adatok elfednek néhány aggodalomra okot adó 

eredményt: a 2018/19-es tanév végén 17 tanulónk tanulmányi átlaga 3,00 és 3,50 között, 10 tanulónké 

3,00 alatt volt! Velük mindenképp foglalkoznunk kell. Fel kell tennünk a kérdést: mit tehetnek ők 

maguk és szüleik, s mit tehetünk mi annak érdekében, hogy eredményeik javuljanak? Nem lenne-e 

mindenkinek jobb, ha tanulmányaikat más, számukra könnyebben elvégezhető intézményben 

folytatnák? Természetesen mindenkire egységesen érvényes forgatókönyv nem létezik: minden 

érintett tanuló esetében külön-külön kell megtalálnunk a megfelelő megoldást helyzetükre. 

- Az igazolt mulasztások 100 körül ingadozó egy főre jutó száma azt jelenti, minden árpádos diák 

(átlagosan) kb. 3 hetet hiányzik az iskolából egy tanévben. Ez a teljes szorgalmi időszak mintegy 8 %-a. 

Vita tárgyát képezheti, hogy ez mennyire ad okot aggodalomra, mindenesetre meglátásom szerint ez 

kissé magas arány. Mindenképp fontos célkitűzés kell, hogy legyen a mulasztások számának 

csökkentése. 

 

b) Tanulmányi versenyek 

Iskolánk szinte megszámlálhatatlanul sok tanulmányi versenyen indítja diákjait. Az ezekre történő 

felkészítés elsősorban szakköri foglalkozások keretein belül történik: még a tagozatos és fakultációs 

foglalkozások óraszáma is kevés ahhoz, hogy pusztán a tanórákon sikerrel készüljenek fel a diákok a 

versenyekre. Ez részben abból adódik, hogy sok verseny tematikája sajnálatos módon nem „követte 

le” a különféle tantervi változásokat, így a tantervi követelményeken felül további anyagrészek 

feldolgozása és elmélyítése szükséges a felkészítés során.  A pedagógusok részben „önszorgalomból” 

vezetik ezeket a foglalkozásokat, de néhány ilyen szakköri óra benne van az illető óraszámában. Ez a 

különbözőség semmiképp sem igazságos: szükséges tehát elmozdulni abba az irányba, hogy a hasonló 

jellegű foglalkozások hasonló helyet foglaljanak el a tantárgyfelosztásban. 

 

Természetesen sok szép versenyeredményt kiemelhetnék, de talán a legnagyobb érdeklődés az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken elért eredményeket kíséri. Fókuszáljunk most ezeken 

belül is a döntőbe jutásra! 2013 és 2019 között összesen 52 döntősünk volt: 9 informatikából, 9 

matematikából, 8 biológiából, 6 fizikából, 5 angolból, 4 földrajzból, 3 németből, 3 kémiából, 2 

spanyolból, 2 magyar irodalomból, 1 dráma tantárgyból. Két fontos tanulság levonható ezekből az 

adatokból:  

(1) a sikereket leginkább a reál tantárgyakból értük el,  

(2) a kötelező érettségi tárgyak mind szerepelnek ezen a listán, a történelmet kivéve.  
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Az egyes évek egyébként igen nagy szórást mutatnak, és trend sem nagyon rajzolódik ki ebben: mivel 

az egyes években viszonylag kevés (3-14) döntősről beszélhetünk, s mivel a feladatsorok nehézsége, a 

mezőny és a tanulóink felkészültsége nagy különbségeket is mutathat, teljesen érthető a jelentős 

ingadozás. 

 

c) Érettségi, továbbtanulás, nyelvvizsgák 

Fontos fejezethez érkeztünk, hisz ezen események és megmérettetések határozzák meg a tanulók, s 

így egy gimnázium elsődleges célkitűzéseit. 

 

Érettségi vizsgák 

A 12. évfolyam összes érvényes vizsgájának átlaga az elmúlt években 4,42 és 4,80 között mozgott, a 

tendencia inkább emelkedőnek mondható. 

Néhány figyelemreméltó adat, és ami belőlük következik: 

- A 12. évfolyamon 2008-ban még csak 98, 2019-ben már 187 emelt szintű érettségi vizsgát 

abszolváltak. Láthatóan egyre többen célozzák tehát meg a magasabb szintű matúrát (ez nyilván 

összefügg az egyetemi elvárásokkal): oktatómunkánkat tehát az emelt szintre való felkészítés jelentős 

mértékben meg kell, hogy határozza (és meg is határozza!).   

- Jelentősen nőtt az előrehozott érettségik száma is: a 2008-as 67 helyett 2019-ben 153 ilyen vizsga 

teljesült. Ez akkora mennyiség, hogy már több éve külön érettségi bizottságot szervezünk az 

előrehozott érettségit teljesítőknek. A 2019-ben bekövetkezett jogszabályi változás (ti. hogy már 

nemcsak idegen nyelvből és informatikából lehet előrehozott érettségit tenni, és nemcsak a tavaszi 

időszakban) várhatóan tovább növeli e vizsgák számát. 

- 2019-ben az egyes tantárgyak érettségi átlagai általában 4,80 és 5,00 között mozogtak. Ettől 

jelentősebben eltér a középszintű matematika (4,57) és a közép- (4,00), valamint az emelt szintű (4,30) 

kémia tantárgy eredménye. Azt hiszem, a matematikán nincs okunk csodálkozni: közismert, hogy sok 

(egyébként más területen tehetséges és szorgalmas) diáknak „nem megy a matematika”. Kissé 

meglepőbb a kémia tantárgy eredménye.  Kémiából mindössze egyetlen középszintű vizsgára került 

sor (ő 4-est kapott), a többi vizsga emelt. Hogyan lehetséges, hogy az emelt szintet megcélzó (nyilván 

ilyen irányban továbbtanulni szándékozó) diákok ennyire gyenge eredményt produkálnak? Ha a 

korábbi évek vizsgaeredményeit is megnézzük, láthatjuk, hogy korántsem csak egyetlen évre jellemző 

e viszonylag gyengébb eredmény. Sajnos, azt kell megállapítanunk, hogy a kémia a közoktatás egyik 

„mostohagyereke”. Részben tőlünk független (tantervi) okok miatt, részben a magunk hibájából a 

„csatát” 7. és 10. között már „elveszítjük”: a 11-12.-es fakultáció már nem képes behozni a lemaradást. 

Ráadásul eddig csak a megvalósult vizsgákról beszéltünk: nem kalkuláltunk még azzal, hogy hány tanuló 
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adja fel (tulajdonképpen a továbbtanulási álmait is) 11-12. évben az által, hogy végül nem tesz emelt 

szintű vizsgát kémiából. Esetleg még előbb feladja, s már a kémia fakultációt sem veszi fel. 

Kémiatanárként (is) szomorú azzal szembesülnöm, hogy hány jövőbeli orvos, állatorvos, gyógyszerész 

„vész el” a fentiek okán. Fontos célkitűzésem, hogy – természetesen a lehetőségek adta kereteken 

belül – megpróbáljak majd ezen változtatni.  

 

Továbbtanulás 

2008 és 2019 között a végzettek 95,9 %-a jelentkezett hazai felsőoktatási intézménybe. A jelentkezők 

93,2%-át felvették, felvettek 60,9 %-át első, 27 %-át második vagy harmadik helyen. A legnépszerűbb 

egyetemek az árpádosok körében is a legkurrensebb felsőoktatási intézmények: a BME, az ELTE, a BCE 

és a SE. Azt hiszem, ezekre az eredményekre büszkék lehetünk. 

Figyelemreméltó, hogy nálunk is emelkedik a külföldön továbbtanulni szándékozók száma: 2018-ban 

még csak 5, 2019-ben már 12 végzősünk döntött úgy, hogy nem idehaza kezdi meg felsőfokú 

tanulmányait. Természetesen ezt nem okvetlenül tartjuk pozitív fejleménynek (félő, hogy sokan 

közülük nem térnek később sem haza, tehetségüket tehát nem itthon kamatoztatják), de ettől még 

hosszabb távon számolnunk kell azzal, hogy nem csak a hazai felsőoktatásra, s az ottani elvárásokra 

kell felkészítenünk tanítványainkat. Mindez kihathat akár pedagógiai programunkra is. 

 

Nyelvvizsgák 

Egy közoktatási intézmény számára nem elsődleges feladat a nyelvvizsgára való felkésztés, valamilyen 

mértékben mégis fel kell vállalnunk, hisz a diákok közül sokan szeretnének közép- (B2-es) vagy 

felsőfokú (C1-es) nyelvvizsgát tenni. 

A következő táblázat a 2019-es évre vonatkozó, 12. évfolyamhoz tartozó adatokat tartalmaz (Koncz 

Levente táblázata): 

 

 a vizsgák száma aránya 

angol 118 89% 

német 34 26% 

egyéb nyelv 6 5% 

van nyelvvizsgája 127 96% 

van felsőfokú nyelvvizsgája 62 47% 

egynél több nyelvvizsgája van 30 23% 

összes nyelvvizsga 158 120% 
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Érdemes még a felsőfokú nyelvvizsgák számát is megvizsgálnunk, s összevetnünk a két „nagy” nyelv, 

az angol és a német eredményeit. Induljunk ki abból a (meglátásom szerint megalapozott) 

feltételezésből, hogy az emelt óraszámú nyelvi csoportjainkban fontos célkitűzés a C1-es szintű 

nyelvvizsga. A 2019-ben végzett (angol tagozatos) A osztályunk 35 tanulója 24 db C1-es angol 

nyelvvizsgát produkált, ez az osztály 69 %-a. A D osztályunk angol tagozatos 17 tanulója 13 ugyanilyen 

vizsgát abszolvált sikeresen, ez 77 %-os arányt jelent. Ha a német nyelvet nézzük, a C osztály német 

tagozatosai (19 fő) mindössze egyetlen ilyen vizsgát tettek le az asztalra (5,3 %). Nem jobb a helyzet a 

D német nemzetiségi tanulói (13 fő) körében sem, itt ugyancsak egyetlen ilyen vizsga született (7,7 %). 

Ha megnézzük a korábbi eredményeket, voltak ennél jobb évek is, ám az kijelenthető, hogy az 

angolosok eredményeitől a német mindig elmaradt. Természetesen ennek számos oka lehet, s nem 

szabad az adatokból messzemenő következtetéseket levonni, de a problémával feltétlenül 

foglalkoznunk kell: álláspontom szerint a „németes” csoportokban is célul kell kitűzni a felsőfokú 

nyelvvizsgák teljesítését. 

 

d) A HVG-rangsor 

A diáksággal és eredményeivel foglalkozó fejezet végén érdemes rápillantanunk egy sokat vitatott, 

ugyanakkor sokak által figyelt, s így a magyar köznevelésben mégis csak tekintéllyel bíró, kiemelkedő 

szerepet játszó, a HVG „Középiskola” című, évente megjelenő kiadványában publikált listára, „A 100 

legjobb középiskola” néven ismert rangsorra. 

 

Két év Óbudai Árpád Gimnáziumra vonatkozó eredményeit mutatja az alábbi táblázat: 
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2016 27. 18. 50. 61. 24. 81. 37. 18. 

2019 36. 40. 51. 99. 29. 22. 32. 35. 

 

Az adatokból két fontos tanulság rajzolódik ki:  

(1) a történelem érettségi eredmények jelentős javuláson mentek keresztül;  

(2) mindkét évben leginkább az országos kompetenciamérés szövegértési és a magyar érettségi 

eredményei „húzzák le” az iskolát az összesített rangsorban.  
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Óva intenék mindenkit, hogy elhamarkodott következtetéseket fogalmazzon meg ezen adatok kapcsán 

(magam sem teszem), de az mindenképpen fontos lenne, hogy elgondolkodjunk ezeken a számokon, s 

vizsgáljuk alaposabban meg, van-e, s ha igen, mi a teendőnk annak érdekében, hogy ezek az 

eredmények javuljanak.  

 

6. Nevelés 

A nevelési feladatok elsődlegesen a 22 osztályfőnök vállán nyugszanak. Persze, a többi szaktanár is 

nevel, de a munka dandárját az osztályfőnökök végzik. Munkájukat elsősorban az osztályfőnöki 

munkaközösség vezetője fogja össze és segíti, nagy lelkesedéssel és szakértelemmel. Az osztályfőnöki 

munka központi tanmenetek szerint zajlik, de természetesen ki-ki az egyéniségének, személyiségének 

megfelelő témákra, tananyagtartalmakra helyezi a hangsúlyt. Noha központi (iskolai) szervezésben is 

sor kerül különféle, neveléshez kapcsolódó programokra (egészségnap, az iskolanapok egyes 

programjai, az osztályfőnöki munkaközösség-vezető által életre hívott továbbtanulási kerekasztal stb.), 

sokszor esetleges, s az osztályfőnök személyén múlik, mely osztály milyen témájú és színvonalú 

programokon vesz részt az itt töltött évei alatt. Problémás, hogy a heti egy osztályfőnöki óra 

(egyáltalán, az osztályfőnöki munka) gyakran különféle szervezési és adminisztrációs feladatoknak esik 

áldozatul, a nevelés, a személyiség- és közösségfejlesztés háttérbe szorul. Nem növeli az osztályfőnöki 

órák hatékonyságát, hogy minden osztályban ez a pénteki utolsó tanítási óra. 

 

Fontos támasza az osztályfőnököknek a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősünk, aki nagy tapasztalattal, 

óriási szakértelemmel és kellő diszkrécióval kezeli a hozzá kerülő ügyeket. Iskolapszichológusunk 

ugyancsak jelentős szereplője a nevelési munkánknak. A III. kerületi rendőrkapitányság egy 

munkatársa alkalomszerűen, szociális segítőnk heti rendszerességgel működik iskolánkban. Problémás 

ugyanakkor, hogy sok eset nem, vagy nem időben kerül e szakembereink látókörébe. Persze, sokszor 

az osztályfőnöknek sincs tudomása bizonyos, kezelést igénylő problémákról. Amikből pedig (bár sok 

más iskolához képest kevesebb van) akad azért bőven: a korábban említett tanulási nehézségek 

mellett, sajnos, előfordulnak táplálkozási zavarok, pszichoaktív szerek fogyasztása és más függőségek, 

szorongás, pszichoszomatikus jelenségek, agresszió stb. 

 

Összességében elmondható, hogy  

(1) nevelési programunkat a mainál egységesebben és hatékonyabban kell irányítani, ezzel 

összefüggésben  

(2) a neveléssel foglalkozó pedagógusok és más munkatársak szorosabb és rendszeresebb 

együttműködése is kívánatos volna. 
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7. Tagozataink 

Mint korábban már kitértem rá, iskolánkban különféle „tagozatok” működnek, mi több, általános 

tantervű csoportunk immáron hosszú évek óta nincs. Itt jegyzem meg, hogy az egyszerűség kedvéért 

használom a „tagozat” kifejezést: a köznevelés jogszabályrendszere ugyanis inkább „emelt óraszámú”, 

ill. „emelt szintű” képzésről beszél. 

 

Hat évfolyamos emelt óraszámú angol tantervű oktatás (A osztályok) 

Az 1980-as években még négy évfolyamos rendszerben működött, az 1990-es évek közepe óta már hat 

évfolyamos. A magasabb számú nyelvóra meg is hozza gyümölcsét: a más osztályokban is jellemző 

előrehozott középszintű érettségi vizsgák mellett sok emelt szintű érettségi és felsőfokú nyelvvizsga 

fémjelzi e tagozatunk színvonalát (ld. korábban is). A nyelvórák mellett e tagozaton a magyar és a 

történelem tantárgyat is magasabb óraszámban, az utolsó két évben csoportbontásban tanítjuk. 

Összességében elmondható, hogy az emelt óraszámú hat évfolyamos angol tantervű csoportjaink igen 

sikeresek, működésük az egyik legproblémamentesebb a tagozataink közül. 

 

Hat évfolyamos speciális matematika tantervű oktatás (B osztályok) 

Az angol mellett ez a képzésünk tekint vissza a legnagyobb múltra, és az is fontos tény, hogy az 

országban alig néhány iskolában működik ilyen típusú képzés. E tagozatot nem csupán a magasabb 

óraszámú matematikaoktatás jellemzi, de a magyar közoktatásban szinte példátlan kooperáció is 

megvalósul az adott osztályt tanító két (esetenként több) matematikatanár között: ketten tanítanak 

egy csoportot (algebra-geometria), közösen osztályozzák a tanulókat. E tagozatunkon a fizika és a 

kémia tantárgyakat is mindvégig csoportbontásban tanítjuk. Igen sikeres tagozat, mely az elmúlt 

évtizedekben nagyon szorosan összefonódott az Árpád Gimnázium nevével (sokan a „specmat” miatt 

érdeklődnek iskolánk iránt, némelyek mintegy azonosítják is gimnáziumunkat a matematika 

tagozattal). Sokan problémának látják ugyanakkor, hogy nem minden évben sikerül 100 %-ban igazán 

e tagozatra való (értsd: a matematika iránt a kívánt mértékben elkötelezett, abban kiemelkedően 

tehetséges) gyerekekkel megtöltenünk az éppen induló B osztályt. Ezekben az osztályokban jellemző a 

fiúk magas aránya, ez sajátos nevelési problémákhoz vezet, melyekkel foglalkoznunk kell. További 

hiányosság, hogy nem lehetséges a tagozat elhagyása az osztályon belül, tehát a tanuló akkor sem tud 

pl. tizenegyediktől megszabadulni a sok (és tagozatos tananyagtartalmakat feldolgozó) 

matematikaórától, ha megváltoztak a továbbtanulási preferenciái. 
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Hat évfolyamos emelt óraszámú német tantervű oktatás (C osztályok fele) 

Az angol tagozathoz hasonló célkitűzésekkel működő képzés, ám hiányzik belőle a „humán profil” (a 

több magyar- és történelemóra). Korábban már szóltam róla, lehetne magasabb is a felsőfokú 

nyelvvizsgák száma e csoportokban, ugyanakkor ezt a tényt a sok sikeres érettségi vizsga és szép 

versenyeredmények feledtetik. 

 

Hat évfolyamos emelt óraszámú természettudományi tantervű oktatás (C osztályok fele) 

Az 1990-es években még négy évfolyamos rendszerben indult, a kétezres évek második felében lett 

hat évfolyamos (e sorok írója az első ilyen osztály osztályfőnöke volt). Nagy értéke, hogy mindvégig 

csoportbontásban és nagyobb óraszámban tanítjuk itt a biológia, a kémia, a fizika és a földrajz 

tantárgyakat. Probléma ugyanakkor, hogy e négy tantárgy tanulásában meglehetősen különböző 

képességek jelentenek előnyt (pl. aki érdeklődik a biológia iránt, nem biztos, hogy könnyen megoldja 

a fizika- vagy kémiapéldákat stb.), emiatt e csoportok igen kevéssé egységesek, a diákok egy részének 

a biológia vagy a földrajz, más részének a fizika és a kémia tantárgyak tanulásával gyűlik meg előbb-

utóbb a baja. Szerencsés, hogy a B osztályokban hiányzó tagozatelhagyás lehetősége itt adott, ám ezt 

zökkenőmentesen eddig még sosem sikerült megoldanunk: az utolsó két évre a tagozatot „félig” vagy 

„teljesen” elhagyók miatt meglehetősen konfúzus csoportbontási szerkezet alakul ki.  

 

Négy évfolyamos speciális angol tantervű oktatás (D osztályok fele) 

A legfiatalabb tagozatunk, a 2010-es évek elején egy alapítványi együttműködésben megvalósult, de 

rövid idő alatt kudarcba fulladt „kéttannyelvű” képzés „romjain” jött létre. Amilyen problémás volt az 

indulás, olyan szerencsés lett a folytatás: néhány év alatt kurrens és igen sikeres tagozattá nőtte ki 

magát, eredményessége a hat évfolyamos angol tagozatéval vetekszik. 

 

Négy évfolyamos német nemzetiségi oktatás (D osztályok fele) 

A kétezres évek közepén egy megszűnő kerületi gimnáziumtól „örököltük meg”, tehát nem az iskola 

szabad akarata hívta életre. Nem véletlen, hogy nem volt zökkenőmentes az indulás: sok ide járó 

tanulóból hiányzott az elszántság (és a szükséges német nyelvtudás is), így nehezen birkóztak meg pl. 

a kultúrtörténeti tananyagtartalmakkal. De volt félelem a német szakos kollégákban is, hisz ilyen jellegű 

tanórákat nemigen tartottak azelőtt.  A kétezres évek végére azután konszolidálódott a helyzet: 

sikerült megfelelő tantervet és oktatási segédanyagokat kidolgozni (az Árpád Gimnáziumért Közhasznú 

Egyesület gondozásában egy szöveggyűjtemény is íródott), s lassan ez a tagozatunk is „bejáratódott”, 

elfoglalta méltó helyét a képzéseink sorában. Fontos kiemelni, hogy e tagozaton különféle autentikus 

tanórán kívüli foglalkozások (pl. disznóvágás, pilisvörösvári szüreti ünnepség, hagyományos 

gazdálkodást folytató tanya meglátogatása stb.) segítségével is igyekszünk elmélyíteni az 
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országismereti órák anyagát. E tagozat működéséhez köszönettel vettük és vesszük az óbudai Német 

Nemzetisági Önkormányzat támogatását. 

 

Összefoglalásként elmondható, tagozataink előnye, hogy ezeken viszonylag magas óraszámban nívós 

oktatásban részesíthetjük a diákokat. Beiskolázási térségünk az Árpádot mint „tagozatos” iskolát tartja 

számon, nagy vonzerőt jelentenek tehát a különféle emelt óraszámú képzéseink. Látnunk kell azonban 

a tagozatok hátulütőit is: igen nagy óratömeget emésztenek fel, e tanórákat (vagy egy részüket) talán 

jobban is hasznosíthatnánk. Probléma, hogy a jelentkező diák még nem mindig tudja biztosan, valóban 

az a tagozat jelenti-e az „ő útját”, s nem valami egészen más. Így viszont sok diákban a kezdeti 

lelkesedés hamar alábbhagy, ami természetesen negatívan hat az adott csoportban folyó munka 

eredményességére is. Azt sem tagadhatjuk, a környékbeli családok részéről komoly igény mutatkozik 

az általános tantervű képzések iránt is, mellyel mi nem rendelkezünk, így sok tehetséges és szorgalmas 

diákot elveszítünk. 

 

Meglátásom szerint jelenleg még több érv szól a tagozatos szerkezet megtartása mellett, mint ellene, 

ám a kérdés mindenképpen alaposabb körüljárást igényel. Tavaly már el is indult egy diskurzus a 

nevelőtestületen belül a tagozataink jövőjéről, ám a folyamat megrekedt, mert egyelőre nem látszik a 

közös akarat és elszántság a „reform” iránt. Fontos hangsúlyozni, nem okvetlenül a tagozatok 

megszüntetésében kell gondolkodni, hiszen az emelt óraszámú képzéseink tantervének jelentős 

módosítása is megoldást jelenthetne sok problémára. Mindazonáltal úgy gondolom, már egészen 

rövidtávon orvosolnunk kell néhányat ezek közül (pl. a tagozatelhagyás lehetőségének a biztosítását – 

ld. korábban): erre a helyi tanterv épp most zajló átdolgozása (talán) lehetőséget is biztosít majd.  

 

8. Beiskolázás 

Minden évben jelentős erőforrásokat mozgósítunk a hozzánk jelentkezők felvételi eljárásának 

lebonyolítására.  A 2018/19-es tanévben a négy évfolyamos osztályunkba mintegy tízszeres, a hat 

évfolyamos osztályainkba (összességében) majdnem hétszeres volt a túljelentkezés.  Ha ezeket az 

adatokat összevetjük a 2010/11-es tanév megfelelő adataival (6-szoros, ill. 3,5-szeres), megállapítható, 

hogy jelentősen nőtt az érdeklődés iskolánk iránt az elmúlt szűk évtizedben. Ez természetesen 

örvendetes tény. A mögöttünk hagyott években a beiskolázási és továbbtanulási igazgatóhelyettesünk 

irányításával jelentős változtatásokat hajtottunk végre a felvételi rendszerünkön: a korábbiakhoz 

képest sokkal jobban mér a pontszámítási rendszerünk, sokkal jobb eredményű jelentkezőket tudtunk 

felvenni. Ez meg is látszik az iskola tanulmányi eredményein (ld. korábban). Érdemes ugyanakkor 

rápillantanunk még egy adatra: az utolsó „befutó hely” sorszáma (tehát az utolsó olyan rangsorolt 
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tanuló sorszáma, akit még felvettünk) általában kb. kétszerese, a négy évfolyamos angol tagozaton 

négyszerese a felvehető létszámnak. Mit jelent ez? Azt, hogy igen sok, általunk előkelő helyen 

rangsorolt tanuló végül nem hozzánk jön. Az elmúlt szűk tíz évben ez a mutató egyébként nem 

változott túl sokat. Talán egy fontos célkitűzés lehet ennek a sorszámnak a csökkentése, hogy azok 

közül, akiket fel szeretnénk venni, minél többen éljenek is ezzel a lehetőséggel. 

 

9. Infrastruktúra 

a) Az épület 

A közel 5000 négyzetméter belső területű, Bauhaus stílusú épületet 1940-ben vette birtokba az iskola. 

Több évtizedes, a mai Óbudai Egyetem különböző jogelődjeivel (utoljára a Budapesti Műszaki 

Főiskolával) eltöltött „társbérletek” után 2005-ben kaptuk vissza a teljes épületet.  

 

Noha a tervek erre megvannak, átfogó, egységes felújításra évtizedek óta nem került sor iskolánkban, 

épp ezért az épület állaga sok helyütt leromlott, korszerűtlen. Különösen sok probléma van a fűtési 

rendszerrel, a csatornahálózattal (gyakoriak a dugulások), több helyen a szigeteléssel. 

Balesetveszélyes, s ezért hamarosan felújítandó a sportpálya. A kétezres évek közepén (az újbóli teljes 

birtokbavételkor) rohammunkában kerültek kialakításra az alagsori, földszinti és első emeleti 

osztálytermek, tanári és csoportszobák. A következő években megújult a homlokzat, a tornatermi 

öltözők és a szertár, a kémiaterem, kialakításra került a mai könyvtár. 2014 nyarán felújításra került a 

biológia- és az egyik fizika szaktanterem. 2016-ban (kormányzati beruházásként, Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzatának támogatásával) a nyílászárók cseréjére került sor, lényegében a teljes épületben. 

Jelenleg az egykori főiskolai nagyelőadó (újbóli) tornateremmé alakítása, ezzel együtt (az 

akadálymentesítés jegyében) egy lift kialakítása van napirenden: a tervek elkészültek, a mintegy 157 

millió forintos kormányzati támogatás a rendelkezésre áll. Pillanatnyilag a közbeszerzési eljárás lassan 

őrlő malmai késleltetik a beruházást. Reményeink szerint 2020 nyarán elkezdődhet a munka, mely kb. 

8 hónapot vesz majd igénybe. Ha megvalósul, az hatalmas fejlődés lesz, főleg a testnevelés számára: 

nincs ugyanis még egy tantárgy, mely infrastruktúra-helyzete ilyen mostoha lenne évtizedek óta! 

 

Az épületben sajnos sok olyan helyiség van, melyet nem vagy nem megfelelően hasznosítunk (az 

egykori gondnoki, ill. igazgatói lakás környékén különösen sok ilyen terület található). A legnagyobb 

probléma jelenleg, hogy az épület portásfülke feletti részén még mindig az egykori főiskolai gondnok 

családja lakik (ők annak idején szolgálati lakásként kapták meg ezeket a helyiségeket a Főiskolától): ez 

az állapot nem csak értékes területektől fosztja meg a gimnáziumot, de egyéb szempontokból 

(épületbiztonság, tűzrendészet, az itt tartózkodás jogcíme stb.) is aggályos. A csaknem másfél évtizede 
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fennálló helyzet megoldása (talán) belátható közelségbe került: dr. Kiss László III. kerületi polgármester 

úr közbenjárására, az (épület tulajdonjogával rendelkező) Önkormányzat és a (fenntartói-működtetői 

feladatokat ellátó) Tankerületi Központ együttműködésében néhány hónapja elindult az a folyamat, 

melynek eredményeképpen (reményeink szerint) kiköltözhet majd a család az épületből. Ez azért is 

kívánatos lenne, mert jelenlétük valószínűleg az imént említett lift kialakítását is hátráltathatja. 

 

A legnagyobb baj az épülettel, hogy az osztálytermek döntő többsége egyszerűen kicsi a jellemző bő 

30 fős osztálylétszámhoz képest. Különösen korszerű, ergonomikus iskolabútorokkal történő 

berendezés esetén válik a tér szűkké, márpedig a jövő (s részben már a jelen is, ld. a korábban említett 

iskolabútor-beszerzést) nyilvánvalóan az ilyen kényelmes és egészséges asztaloké, székeké. Mivel a 

termek nem bővíthetők, az egyetlen megoldás a problémára, ha a következő években néhány fővel 

fokozatosan csökkentjük az osztálylétszámokat (természetesen úgy, hogy kevesebb diákot veszünk 

fel). Ez persze a beiskolázási verseny fokozódásához vezethet majd el (ld. korábban). 

 

Továbbra is fájóan hiányzik az iskolából egy rajz-szaktanterem, egy biológia-kémia gyakorlószoba 

(„labor”), s elkelne még néhány csoportszoba is. Ráadásul a lift kialakítása is magával hoz majd néhány 

újabb helyiségigényt (a lift ugyanis a jelenlegi természettudományi tanárin halad majd át, 3. emeleti 

„végállomása” pedig az egyik informatikaterem területére esik). Ezen igényeket természetesen gondos 

mérlegelés után, a jelenleg „parlagon” lévő területek bevonásával, ill. az érvényes mérnöki tervekkel 

összhangban kell a következő években kielégíteni. Reméljük, mindehhez sikerül majd az anyagi 

forrásokat is megtalálni. 

 

b) Informatikai infrastruktúra 

Iskolánkban 121 db számítógép (95 munkaállomás) üzemel, 40 ezek közül oktatási célokra használt. 

Két hálózati szerverünket (szülői támogatással) tavaly tavasszal cseréltük ki. Egy 2017-es állami 

támogatás eredményeképpen 40 asztali számítógéphez és monitorhoz, 17 laptophoz, valamint 16 

projektorhoz jutott hozzá az iskola. Elsősorban e beruházásnak köszönhető, hogy most már 

valamennyi, oktatási célra használt helyiségünkben projektor üzemel. 

 

A nevelőtestületen belül átlagon felüli az IKT-eszközök használata: szinte mindenki használja a 

számítógépes kivetítés lehetőségét, emailben (vagy a közösségi oldalakon keresztül) is kommunikál a 

diákokkal, szülőkkel. Jelentős a vezetőség és a pedagógusok közötti elektronikus információcsere is, 

sok fontos tájékoztatás emailben érkezik a kollégákhoz. A pedagógusok egymás között is sokszor az 

elektronikus csatornákon kommunikálnak. 
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Természetesen az egyik legnagyobb gond az eszközök elavulása, a korszerűtlen, lassú gépek cseréje. 

Az iménti állami beruházást nem számítva elsősorban szülői vagy más adományokból tudunk olykor új 

gépeket beszerezni. Értelemszerűen ilyen alkalmakkor a diákgépek cseréje élvez elsőbbséget, ami 

viszont oda vezet, hogy a kollégák által használt gépek között egyre több az elavult, korszerűtlen, 

cserére érett példány. 

 

Egy további probléma, hogy az informatikai infrastruktúra menedzselése nem kielégítő: a különféle, 

informatikával kapcsolatos operatív lépések sokszor összehangolatlanul követik egymást, gyakori, 

hogy indokolhatatlan időbeli csúszással kerül egy-egy eszköz beüzemelésre stb. Ezen a téren két fontos 

intézkedés szükséges:  

(1) igazgatósági szinten kell, hogy megjelenjen az informatikai infrastruktúra menedzselése,  

(2) elengedhetetlen a humánerőforrás-bővítés is ezen a területen. 

 

c) Taneszközpark 

Taneszközök tekintetében iskolánk jól ellátottnak mondható. A fogyóeszközök és anyagok (pl. 

kísérletezéshez használt vegyszerek) pótlása folyamatos és zökkenőmentes. A nagyobb értéket 

képviselő kísérleti és demonstrációs eszközök javítására, pótlására, új eszközök beszerzésére 

ugyanakkor kevés a lehetőségünk. Márpedig pl. mikroszkópjaink, a különféle természettudományi 

tárgyak tanítása során használt kísérleti eszközeink, térképeink stb. is tönkremennek, elavulnak.      

 

d) Könyvtár 

Bő 27 és fél ezer egységet számláló könyvtárunk a kétezres évek végén költözött mostani, méltó 

helyére. Messze több ez, mint könyvtár: „Tudásközpont” a hivatalos neve, mely arra utal, nyomtatott 

könyvek és más kiadványok tanulmányozásán, kölcsönzésén túl digitális anyagok tanulmányozására, 

valamint internettel rendelkező számítógépek használatára is lehetőségük van az ide látogatóknak. Az 

épületben itt telepítettünk elsőként olyan WiFi-routert, melyre a diákok is felcsatlakozhatnak. 

Különféle foglalkozásokat, előadásokat, értekezleteket is tartunk itt. Sok tanuló számára fontos 

szabadidő-eltöltési hely, találkozási pont, ahol pihenésre, kikapcsolódásra is lehetőség van. 

 

Problémaként említhető, hogy – bár a könyvtár költözésekor új bútorzatot is kapott – a bútorok 

kezdenek tönkremenni. Szinte nincs gyarapítási keret (2018 ősze és 2019 ősze között kb. 5500 

példánnyal bővült az állomány, ám ezek csaknem mindegyike tartós tankönyv volt), a bővítés főként 

szülői és egyesületi forrásból valósul meg. E gondok mellett figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a 
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küszöbön álló tornaterem-építés (ld. korábban) során el fog veszni a könyvraktár, melynek a tartós 

tankönyvek tárolásában elengedhetetlen a szerepe. Pótlásáról gondoskodni kell. 

 

10. Étkeztetés 

a) Menza 

A háromfogásos meleg ebédet (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával érvényben lévő szerződése 

alapján) a …… Kft. szolgáltatja melegítőkonyhánkon, ahol a cég három munkatársa teljesít szolgálatot. 

Róluk, ill. a velük kapcsolatos problémákról már szót ejtettünk. A menzai koszt minősége általában 

megfelelő, de előfordulnak azért panaszok is ezzel kapcsolatban. Örvendetes, hogy a menzán 

lehetőség van diétás étkeztetés rendelésére is. Az étkezési díjat a szülők készpénzben és átutalással is 

rendezhetik. 

 

2020 februárjában 318 diák étkezett a menzánkon. Figyelembe véve, hogy egy időben 65-en 

ebédelhetnek, s azt is, hogy az ebédeltetés két 20 perces szünetben és a napi tanítás után (esetenként 

lyukasórákban) történhet, a menza nyilvánvalóan alulkapacitált. Ezt visszaigazolják a vezetőséghez 

érkezett dolgozói, szülői, tanulói panaszok is: sok esetben kapkodva, vagy még úgy sem tudnak a diákok 

megebédelni. A problémát súlyosbítja a tálalópult szűkössége, valamint a szennyesedény-beszedő 

szerencsétlen elhelyezkedése is (az ebédért, ill. a szennyes edények leadására várakozók sora 

keresztezi egymást). Sajnos, az ebédlő kapacitásának (jelentős) növelésére nincs mód. Az egyetlen 

lehetőség egy ebédeltetési beosztás elkészítése és bevezetése annak érdekében, hogy az ebédlői 

kapacitás maximálisan kihasználható legyen. Középtávon szóba kerülhet az ebédlő átalakítása is annak 

érdekében, hogy annak elrendezése alkalmas legyen ekkora diáktömeg kiszolgálására. 

 

b) Büfé 

A földszinti aulában, tehát igen szerencsés helyen üzemel büfénk, mely reggel 7 és délután 14 óra 

között tart nyitva. Áruválasztéka megfelelő, örvendetes, hogy az utóbbi években számos lépés történt 

az egészségesebb ételek és italok árusítása felé. A Mastercard Europe Magyarországi képviselete 

kezdeményezésére, a Nemzetgazdasági (később Pénzügy-) Minisztérium, a Pénziránytű Alapítvány, 

valamint a Deloitte Zrt. szakmai támogatásával megvalósult „Készpénzkímélő iskolák” pilot projekt 

(melyen iskolánk is részt vett) keretében a büfénkben másfél éve lehetővé vált a bankkártyás fizetés 

POS-terminál telepítésével. 

 

A büfével kapcsolatos legnagyobb probléma jelenleg annak jövőbeli helye: a már több ízben említett 

tornaterem-építés következtében ugyanis a jelenlegi helyszínen nem üzemelhet tovább. 
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11. Hagyományaink, rendezvényeink 

Az egyes rendezvényeinket különféle kategóriákba sorolhatjuk. 

 

Kis költségvetésű és szervezésigényű belső rendezvények 

Ide tartozik a tanévnyitó és a tanévzáró ünnepély. Lebonyolításuk általában zökkenőmentes, legfeljebb 

az udvari helyszín időjárás (főként a kánikula) miatti bizonytalansága okoz olykor problémát. 

 

Viszonylag kis költségvetésű, de nagy szervezésigényű, elsősorban iskolamarketing céljait szolgáló 

rendezvények 

Ezek sorában kell megemlítenünk a nyílt napunkat, az immár bő negyedszázados múltra visszatekintő, 

5-6.-os diákok számára szervezett matematikaversenyünket, az Amfiteátrum Kupát, valamint az 

ugyancsak általános iskolásoknak szervezett Karádi Károly Természettudományi Versenyt. A nyílt nap 

nem kis logisztikai feladatok elé állítja az iskolát, hosszas és precíz előkészítést igényel, ugyanakkor 

óriási érdeklődés kíséri, és hozadéka is hatalmas: nagyon sok leendő diákunk és szüleik szerzik első 

igazi benyomásaikat iskolánkról a nyílt napunkon. Az Amfiteátrum Kupa és a Karádi-verseny nem titkolt 

célja, hogy két tagozatunkat (a speciális matematika és a természettudományi tagozatot) 

népszerűsítse, utánpótlásukat megalapozza. E célkitűzésen azonban messze túlmutat már e két 

rendezvény: különösen az Amfiteátrum Kupa nőtte ki magát ebből a szerepkörből, s vált (szűkebb és 

tágabb) térségünk kurrens, sokak által számon tartott, igen nagy érdeklődéssel kísért versenyévé. E 

rendezvényeink megtartása, támogatása, népszerűsítése fontos célkitűzése kell, hogy legyen az iskola 

leendő igazgatójának is. Az Amfiteátrum Kupa kapcsán kell megemlíteni, hogy hamarosan 

nyugállományba vonul a rendezvény főszervezője, egyben az iskola matematikaoktatásának 

meghatározó egyénisége. Figyelnünk kell rá, hogy utódja a szervezési feladatokat zökkenőmentesen át 

tudja venni, ebben őt támogatni kell. 

 

Nagy költségvetésű és nagy szervezésigényű, külső helyszínen megvalósuló rendezvények 

E kategóriába sorolható a végzős osztályok késő őszi szalagavatója, valamint a kezdő osztályok 

színdarabversenye, a Gombár-bemutató. Mindkettőről elmondható, hogy meghatározó élményeket 

nyújt a diákjaink számára. A Gombár-bemutatónak nagy közösségteremtő ereje is van. Lebonyolításuk 

ugyanakkor több súlyos nehézséget is jelent:  

(1) költségvetésük igen magas (most ebben a tanévben a Gombár-bemutatóé is milliós nagyságrendű), 

mely (a különféle támogatások ellenére is) nagy terhet ró a szülőkre;  
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(2) a külső helyszínek extra logisztikai feladatokat jelentenek, ráadásul bizonytalanok is (nincs garancia 

rá, hogy három, öt, nyolc év múlva is tudjuk majd ott rendezni őket);  

(3) e rendezvényekre való felkészülés (a táncok, vagy a színdarabok betanulása) a pedagógusok és a 

diákok részéről is nagy energia- és időráfordítást igényel (tanórák eshetnek ennek áldozatul, a Gombár-

színdarabot a magyar szakos kollégák rendezik, esetleg írják is stb.).  

Az iskola e rendezvények kapcsán évek óta nagy dilemmával küzd: óriási a népszerűségük és a 

pedagógiai hozadékuk is, ugyanakkor kétséges, hogy az ezért fizetett „ár” (nem csak az anyagiakra 

gondolok) megéri-e. Úgy gondolom, a kérdésben széles körű egyeztetéseket kell lefolytatni a 

nevelőtestület, a diákság és a szülők körében is, s ennek nyomán kell esetleg változtatásokat 

kezdeményeznünk e rendezvények kapcsán. 

 

Több évtizedes hagyományokkal bíró, az „árpádos” közösségtudatot nagyban erősítő rendezvényeink 

Itt a március eleji öregdiák-találkozót, valamint a ballagást kell megemlítenünk. E ponton érdemes 

kiemelni, hogy iskolánk mindig is nagy figyelemmel volt az öregdiákokra: a ballagásra meghívást kapnak 

a 25, ill. 50 éve érettségizettek, az öregdiák-találkozó pedig korosztálytól függetlenül lehetőséget 

biztosít az egykori iskolatársakkal, tanárokkal való találkozásra. Az öregdiáksággal való kapcsolati háló 

megtartása, gondozása, bővítése kiemelt feladat: nem csupán hagyománytiszteletről és erkölcsi 

kötelezettségről van szó, de gimnáziumunk sok anyagi és egyéb természetű támogatást is köszönhet 

az öregdiákok közösségének. A ballagás emellett a sajátos „árpádos” arculat egyik megtestesítője is: 

az ókori amfiteátrum falai között, fáklyák és világító buzogányok fényében megtartott ballagási 

ünnepély méltán híres városszerte. Természetesen a műemléki védettséget élvező amfiteátrum, ill. a 

közterületek használata ugyancsak nagy (és egyre fokozódó) szervezési nehézségek elé állít minket, de 

ezeket a nehézségeket át kell hidalnunk, meg kell oldanunk, hiszen a ballagás talán a leginkább és a 

legtöbbek által várt rendezvényünk minden évben.  

 

12. Belföldi kirándulások, erdei iskolák, táborok 

Iskolánk a következő belföldi programokat szervezi meg rendszeresen: 

- 2-3 napos tanulmányi kirándulások minden osztályunkban 

- „Töri-tantúrák” a kezdő évfolyamokon (Visegrád, szentendrei skanzen) 

- DT-tábor 

- kórustáborok 

- matematikatábor 

- erdei iskola egyes természettudományi tagozatos csoportokban 

- vitorlástábor a Balatonon 
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Mindegyik jól bejáratott program. A költségeket elsősorban a részt vevők szülei fizetik, ám jelentősek 

a különféle pályázati támogatások is (elsősorban az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesülettől, ld. 

később is). 

 

13. Külföldi utazások 

Iskolánkban a következő külföldi utazásoknak, tanfolyamoknak, táboroknak van hagyományuk: 

- egyes hetedik osztályok erdélyi utazása (a „Határtalanul” pályázat keretében, ld. később) 

- a végzős osztályok külföldi kirándulása (opcionális) 

- „Töri-tantúrák” különféle évfolyamokon (Krakkó-Auschwitz, Kárpátalja, Délvidék, Pozsony) 

- berlini utazás (új) 

- sítábor (az érdeklődő tanulók részvételével a síszünetben) 

- angliai utazás (az érdeklődő tanulók részvételével a tavaszi szünetben) 

- német nyelvi tábor (nyár) 

- darmstadti cserediák-program (ősszel a német iskola diákjai jönnek hozzánk, tavasszal a mi diákjaink 

mennek ki) 

 

A felsoroltak mind nagy szervezést igénylő, népszerű programok. A főszervezői feladatokat évek óta 

ugyanazok a kollégák látják el, így gördülékenyen zajlik a hatalmas szervezési munka, ami ezzel együtt 

minden évben jelentős terhet ró az érintettekre. A finanszírozás részben itt is szülői befizetésekből, 

részben pályázatokból történik. 

 

Pillanatnyilag még nem látjuk, a 2020-ban a 9. és a 11. évfolyamon bevezetésre kerülő „Külföldi 

Nyelvtanulási Program” hosszabb távon hogyan befolyásolja e tanulmányutak népszerűségét (közülük 

természetesen a részben vagy egészben nyelvtanulási célból, angol vagy német nyelvterületre 

szervezettekét). Mindenesetre egyelőre nincs napirenden, hogy a felsoroltak bármelyikét kivegyük a 

kínálatból. A lista bővítése ugyanakkor (meglátásom szerint) már nem indokolt. 

 

14. Iskolánk mint ÖKOISKOLA 

Az Örökös Ökoiskola címet (sokéves erőfeszítéseink eredményeképp, illetve a több alkalommal három 

évre elnyert Ökoiskola cím birtokosaként) 2011-ben kaptuk meg.  
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Környezeti nevelési tevékenységünk legfontosabb elemei: 

- a „túraszakosztály” havi szombati kirándulásai (ez az egyik legnépszerűbb program, a részvevő diákok 

összesített létszáma a 2018/19-es tanévben 540 fő volt) 

- egyéb kirándulások (barlangok, üzemlátogatások stb.) 

- szelektív hulladékgyűjtés (papír, elemek, használt étolaj, PET-palackok, kupakok) 

- takarítási akciók (Mocsáros-dűlő, TE SZEDD!-akció stb.) 

- iskolai szobanövények telepítése, gondozása 

- teremdekoráció és teremtisztaság értékelése 

- ÖKO-nap szervezése (minden második tanévben, külső és belső programokkal) 

- „jeles napok” (állatok világnapja, víz világnapja, Föld napja) megünneplése 

 

Összességében elmondható, hogy tevékenységünk ezen a téren is rendkívül szerteágazó. Sajnálatos 

ugyanakkor, hogy a nevelőtestületen belül kevéssé vált a környezeti nevelési tevékenységünk 

„közüggyé”: néhány elhivatott kollégát leszámítva a nevelőtestület döntő része nem, vagy nem 

rendszeresen vesz részt a különféle, környezeti nevelést szolgáló programokon. Ez annál is inkább 

sajnálatos, mert a környezeti nevelési tevékenységünket irányító (óriási energiával és lelkesedéssel 

dolgozó) kolléganő néhány év múlva betölti a nyugdíjkorhatárt: hamarosan gondoskodnunk kell tehát 

utódjának kijelöléséről.  

 

A fejlődés lehetőségét egyébként környezeti nevelési tevékenységünk terén főként abban látnám, ha 

benne a mainál nagyobb teret kapna a környezettudatos szemlélet- és életmódra nevelés, ezzel együtt 

háttérbe szorítanánk a nagy logisztikai problémákat generáló, s (a külső partnerek híján) egyre 

nehezebben szervezhető szelektív gyűjtéseket. Feltétlenül megtartandó és erősítendő programok a 

különböző túrák és kirándulások, üzemlátogatások, fenntarthatóságról, környezettudatosságról szóló 

szakmai előadások, valamint az esztétikus és egészséges iskolai környezetet erősítő tevékenységek 

(teremtisztaság értékelése, szobanövények gondozása stb.). Örvendetes lenne több, az iskola nagyobb 

hányadát megmozgató rendezvény (projektnap, projekthét).  

 

15. Iskolánk mint Kiválóan Akkreditált Tehetségpont 

A Matehetsz Tehetséghálózat honlapja szerint: „A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek 

felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti 

erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett 

pedagógus, szülő számára.” 
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Iskolánk a következő területeken Kiválóan Akkreditált Tehetségpont: 

- logikai-matematikai 

- természeti 

 - nyelvészeti 

 - zenei 

 

Nem „plusz” tevékenységről van elsősorban szó, hanem a különféle tehetséggondozó tevékenységeink 

(versenyeztetés, szakkörök, erdei iskolák stb.) összefogásáról, deklarálásáról, transzparenciájáról. 

Tehetségponti státuszunk sok pályázatnál is előnyt jelent.  

 

Itt érdemes szólnunk az alkotópályázatunkról: minden évben egy adott témában hirdetünk pályázatot 

a diákok körében (ebben az évben például a téma a tévhitek és azok cáfolata). A pályázatnak hatalmas 

mozgatóereje van, minden évben igen sok és változatos pályamű érkezik. A legjobbakat közülük az 

iskolai tehetségnapon jutalmazzuk. 

 

Úgy vélem, büszkék lehetünk arra, hogy iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont. A „hálózatban” 

való részvételünk, legfőképp a tehetséggondozó tevékenységünk messzemenőkig támogatható, 

támogatandó. 

 

16. Zenei életünk. Kórusunk és fellépéseik 

Kevés gimnázium büszkélkedhet ilyen nívójú zenei élettel, mint az Óbudai Árpád Gimnázium. Ennek 

legfontosabb támpillére a kórusunk. Számos hazai és nemzetközi versenyen szép eredményeket érnek 

el, ott vannak a különféle iskolai (és azon kívüli!) rendezvényeken, ünnepélyeken, mindennél többet 

árul azonban el két számadat: kiskórusunk (7-8. évfolyam) 78, a nagykórus (9-12. évfolyam) 77 főt 

számlál! Ez azt jelenti, hogy gimnáziumunk tanulóinak több, mint 20 %-a kórusos! Ehhez még azt is 

hozzá kell tennünk, az iskolai zenei életébe, s így kórusunk tevékenységébe a nevelőtestület sok (és 

sokféle szakos) kollégája bekapcsolódik: kórustagként, hangszeres kísérőként is rendszeres 

közreműködők, de talán nem szerénytelenség említést tenni a bő évtizedes múltra visszatekintő Árpád 

Jazz Night együttesről sem, mely tanárokból és diákokból verbuválódott (s melynek e sorok írója is 

alapító tagja). A kórus és a zenei életünk tehát sokkal inkább „közüggyé” vált, mint sok más, hasonlóan 

értékes tevékenységünk (ld. korábban). Ezzel együtt gyakori konfliktusokhoz vezet, hogy a kórus 

tevékenysége (a fellépések és a próbák) olykor tanórák idejére esnek, emiatt azokról a kórustagok 

(vagy egy részük) hiányzik. Úgy gondolom, a kórus (és vezetője) részéről talán a hatékonyabb és 

idejében történő kommunikációval, a nevelőtestület többi tagja részéről pedig egy kicsivel több 
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türelemmel és megértéssel sokat lehetne csillapítani ezeken a  súrlódásokon.  Természetesen mindkét 

folyamatot az iskola vezetőségének (és igazgatójának) messzemenőkig támogatnia, segítenie kell! 

 

17. Sportélet 

A testnevelésórákat testnevelőink ellátják. A „mindennapos testnevelés” délutáni tömegsport-

foglalkozások keretében valósul meg. Óriási probléma a korábban már említett elavult infrastruktúra 

(melynek jelentős javulása várható a már bemutatott beruházástól), egyes csoportok magas (30 fő 

körüli) létszáma, valamint az a tény, hogy négy testnevelőnkből egy öt éven belül, egy további 10 éven 

belül eléri a nyugdíjkorhatárt (ld. korábban). Nyilvánvalóan gondoskodnunk kell majd pótlásukról. 

 

Sajnos, (részben) a fenti problémák jelenleg nem teszik lehetővé, hogy intenzív tanórán kívüli sportélet 

folyjék iskolánkban. Persze, azért akadnak sportsikerek (pl. a kerületi kosárlabda-diákolimpia sikerei, 

vagy a „Jó tanuló – jó sportoló” díjban részesült 9 tanulónk 2019-ben stb.), sok diákunk pedig nem 

iskolai „színekben” ér el szép eredményeket (2019-ben pl. az U15 vízilabda Európa-bajnokságon, a 

junior (U19) kézilabda Európa-bajnokságon, az U23 kajak-kenu Európa-bajnokságon, vagy épp az 

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) az úszásban értek el szép sikereket tanulóink). Ígéretes és 

népszerű ugyanakkor a már sok éve bejáratott sítábor, a néhány éve megszervezett vitorlástábor, s az 

egészen új Parasport Napja, melyen tanulóink meghívott sportolókkal találkozhatnak. Koránt sem 

mondható tehát „eseménytelennek” iskolai életünk e területe sem. 

 

Meglátásom szerint már rövidtávon érdemes lenne új testnevelő kolléga felvételében gondolkodnunk: 

néhány nagy létszámú csoportunk kettébonthatóvá válna, s talán sportéletünk „felpezsdülése” is 

nagyobb eséllyel következne be a tapasztalt, régi kollégák, s a fiatalos lendületet hozó új(ak) 

együttműködésével. A legfontosabb feladatunk azonban jelenleg az infrastrukturális problémák 

kezelése, ennek keretében a küszöbön álló tornaterem-építés lebonyolítása.  

 

18. Pályázatok 

Sokan és sokfelé pályázunk: diákok támogatásáért, taneszközökért, kirándulásokért, 

továbbképzésekért stb. A pályázatok igen jelentős hányada az Árpád Gimnáziumért Közhasznú 

Egyesülethez érkezik (erről lesz még szó), de természetesen sok más pályázaton is elindultunk és 

nyertünk támogatást. Nem vállalkoznék rá, hogy ezek mindegyikét felsoroljam, kettőt azonban 

feltétlenül kiemelendőnek tartok, hisz ezek esetében nem pusztán egy-egy pályázatról van szó, hanem 

hosszabb távú projektekről, melyek jelentős szerepet játszanak iskolánk életében.  
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„Határtalanul” projekt 

Főként a hetedikeseket érinti: az elnyert támogatásból egy (vagy több) osztályunkat határon túli 

magyarlakta területekre vihetjük el. 2015-ben, 2019-ben és 2020-ban is egy-egy osztályunk nyert 

támogatást (ezekből erdélyi körutakat valósítottunk meg), 2021-re két osztállyal is pályázunk. 

 

„Erasmus+” projektek 

Az Európai Bizottság által támogatott Erasmus+ program keretében 2014-ben öt, 2017-ban hat, 2018-

ban kilenc kollégánk vehetett részt külföldi továbbképzéseken, s a következőkben is többen pályáznak 

majd. Örvendetes, hogy már messze nem csak nyelvszakos kollégák vállalkoznak erre. Más, diákokat is 

mozgósító projektekben is részt veszünk: ennek sorában említendő, hogy iskolánk 11.b osztálya „egy 

közös projektet készít a cseh přibrami iskola (Gymnazium pod Svatou Horou) egyik osztályával együtt. 

A projekt témája a Mars bolygó, a vállalkozás 2019 szeptembertől 2020 decemberéig tart, a közös 

munka angol nyelven folyik. Az együttműködés eredményességét szavatolja egy-egy budapesti és 

csehországi utazás, amely személyes találkozásra is lehetőséget nyújt.” (forrás: 

www.arpadgimnazium.hu). Az Erasmus+ programban részt vevő, szervező kollégáink célkitűzése, hogy 

a jövőben további projektekbe is bekapcsolódhassunk: így például szeretnénk csoportos külföldi 

„tapasztalatszerző” tanulmányutakat is lebonyolítani külföldi intézmények meglátogatásával. Úgy 

gondolom, fontos lenne e projektekbe minél több kollégát és diákot bevonni. 

 

A pályázatok kapcsán általánosságban elmondható, hogy fejleszteni kell ezek vezetőségi, 

adminisztrációs támogatását: jelenleg néhány lelkes kolléga „szívügyeként” tekint egy-egy pályázatra, 

s ezen múlik az indulás és a siker. E kollégákra túlzott teher hárul, ráadásul sok felesleges munka is 

megspórolható lenne egy szervezettebb pályázatmenedzseléssel.  

 

19. Külső kapcsolatok 

Természetesen igen szerteágazó iskolánk külsőkapcsolat-rendszere (erről az Olvasó az előző 

fejezetekben is meggyőződhetett). Három fontos kapcsolatunkat szeretném még kiemelni. 

 

Fenntartónk 

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ iskolánk fenntartója, és (2017 januárja óta) működtetője is 

egyben. Úgy gondolom, vele (és annak igazgatójával) igen jónak mondható a kapcsolatunk: segítő, 

támogató hozzáállása nélkül nem végezhetnénk ilyen színvonalon a munkánkat. A felmerülő 

http://www.arpadgimnazium.hu/
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problémákat mindig lehetőségünk van megbeszélni, egyeztetni fenntartónkkal, kéréseinket 

(természetesen a lehetőségeiken belül) mindig igyekeznek teljesíteni. 

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Noha már három éve működtetőként sem vesz részt iskolánk életében az Önkormányzat, a velük való 

kapcsolat továbbra is intenzív és igen jó. Több felújítási programot támogatott már (ld. korábban). 

Mind az előző, mind a jelenlegi polgármesterrel kitűnő kapcsolatot ápolunk, mindketten többször 

bizonyították segítő-támogató hozzáállásukat. Rendszeresen támogatják anyagilag is különféle iskolai 

programjainkat, 2020-ban például a Gombár-bemutatót. Úgy gondolom, a kerületi önkormányzattal 

való jó viszonyunk fenntartása mindenki céljait szolgálja. 

 

Egyetemek 

Hosszú évek óta folytatunk mentorálási tevékenységet, melynek során fogadjuk több felsőoktatási 

intézmény (leginkább az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem) hallgatóit egyéni és csoportos 

tanítási gyakorlatukon. Különösen idegen nyelvekből, matematikából, magyarból, történelemből, 

filozófiából, valamint mozgókép- és médiaismeret tantárgyból érkezik sok hallgató, de a 

természettudományi tárgyakból, ének-zenéből, testnevelésből is egyre többen jönnek hozzánk. A 

kollégák jelentős hányada e tevékenységet a megfelelő képzettség birtokában (mentortanári 

szakvizsga), ill. a megfelelő életpálya-kategória (mentor profilú mesterpedagógus) keretében végzi. 

Úgy vélem, az egyetemekkel harmonikus kapcsolatot sikerült kialakítanunk: munkánkat elismerik, 

szívesen irányítják hozzánk hallgatóikat.  

Meglátásom szerint kiemelt fontosságú ez a tevékenységünk, mert  

(1) a mentorálás a kollégákat is folyamatos önfejlesztésre, önreflexióra készteti,  

(2) a hozzánk érkező hallgatóktól is sokat tanulhatunk (korszerű módszertani és szaktárgyi 

ismereteket),  

(3) a hallgatók potenciális „utánpótlásforrást” is jelentenek (számos példa volt már rá, hogy egy nálunk 

gyakorló hallgatót később, vagy akár már a tanítási gyakorlata során alkalmaztunk).  

 

20. Kommunikáció, iskolamarketing 

Honlapunk 

Partnereink (diákok, szülők, felvételizők stb.) kiemelkedő erényünknek tartják, hogy honlapunkon 

minden fontos információt megtalálnak az iskolai élettel kapcsolatban. Nem szabad tehát sajnálnunk 

a honlap frissítésére fordított időt és energiát. E munkában kiemelkedő szerepe van a továbbtanulási 

és beiskolázási igazgatóhelyettesnek. Ugyanakkor sokkal kevésbé frissülnek a honlap munkaközösségi 
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oldalai (ez leginkább annak függvénye, az adott munkaközösség-vezető erre mennyire figyel): ebben 

fejlődnünk kell! Megfontolandó volna továbbá, hogy iskolánk a statikusabb információforrást jelentő 

honlap mellett egy dinamikusabb felületen, nevezetesen egy vagy több közösségi oldalon (elsősorban 

a Facebook-on) is megjelenjen. Magam támogatnám ezt a fejlesztést, de sok problémát még meg kell 

ehhez oldalunk (főként az adminisztrátori feladatok ellátásával kapcsolatban). E lépésnek egyébként a 

„főpróbái” már évek óta zajlanak: nagy látogatottságúak a Tudásközpont, valamint az Árpád Média 

Facebook-oldalai. Nyilván az ott szerzett tapasztalatokat kell és lehet majd hasznosítani a központi 

profil működtetése során. 

 

Árpád Lapok 

Iskolaújságunk immáron 15. évfolyamát éli. Az évi hét szám igényes tartalmi és nyomdai kivitelben 

készül, de a honlapon is olvasható. A cikkek jelentős hányadát diákok írják. Az Árpád Lapok 

létrehozásában, és felelős tanárként a megjelentetésében is az imént említett igazgatóhelyettes játszik 

meghatározó szerepet.  

Kevés olyan területe van az iskolai életnek, melynek kapcsán egy leendő igazgató azon kívül, hogy „csak 

így tovább, mindenben támogatható a jelenlegi formájában”, mást nem is mondhatna. Iskolaújságunk 

ezek közé tartozik. 

 

Árpád Média 

Néhány lelkes diákunk a mozgókép- és médiaismeretet tanító tanárnő vezetésével kép- és 

videofelvételeket készítenek az iskolai élet meghatározó eseményeiről. Ezek feldolgozása, vágása is a 

csapat feladata. Alkotásaik aztán az Árpád Média Facebook-oldalán is megjelennek. A munkát 

segítendő 2018-ban kialakításra került egy médiaszoba is az alagsorban. Úgy gondolom, iskolai életünk 

dokumentálásában elévülhetetlen érdemei vannak és lesznek ennek a csapatnak: munkájuk tehát 

támogatható, támogatandó. Szerencsés volna ugyanakkor tevékenységüket és alkotásaikat egy kicsit 

szélesebb körben, rendszeresebben publikálni: a köztudatba (főként a nevelőtestületen belül) 

valahogy még mindig kevéssé vonult be ez a csapat és munkáik. 

 

21. Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület 

2010-ben abból a célból hozta létre tucatnyi árpádos tanár, hogy segítségével különféle 

kirándulásokat, iskolai rendezvényeket, fejlesztéseket stb. támogathassunk. A néhány év után 

„közhasznúvá” vált egyesület számára a személyi jövedelemadó 1 %-a is felajánlható: ez képezi anyagi 

bázisának legfontosabb elemét. A másik a felvételi előkészítők utáni (önkéntes) befizetések összege. 
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Az Egyesület nélkülözhetetlen szerepet tölt be az iskolai élet számos eseményének, rendezvényének 

támogatásában, finanszírozásában. Jelenleg két fontos probléma megoldását kell megtalálni:  

(1) hogyan lehet növelni az Egyesület bevételeit, hogy a maihoz képest sokkal magasabb alaptőkével 

rendelkezzen, s ezáltal (természetesen) nagyobb összegben nyújthasson különféle támogatásokat;  

(2) az Egyesület teljes elnöksége leköszön e tanév végén, s a jelenlegi elnökségi tagok már nem kívánják 

mandátumukat megújítani: utóduk megtalálása sürgős feladat!  
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III. A szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői elképzelések 

 

1. Vezetői alapelveim 

 

(1)  A diákság érdeke mindig, minden körülmények között előnyt kell, hogy élvezzen más 

szempontokkal szemben, legyen szó akár pl. az órarend összeállításáról, vagy egy helyiségünk 

hasznosításáról. 

 

(2) A vezetői munka középpontjában a segítés és a problémák megoldása álljon! Legyen szó bármiről 

és bárkiről, a problémákat nem súlyosbítani, a feladatokat nem bonyolítani kell, hanem azt kell 

elősegíteni, hogy minden a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban, leghatékonyabban működjön. 

 

(3) Nincs fontos és kevésbé fontos tantárgy. Oktatási-nevelési elveink érvényesítése, pedagógiai 

programunk végrehajtása éppúgy nélkülözhetetlenné teszi a kötelező érettségi tárgyakat, mint a 

testnevelést, a természettudományi kompetenciák fejlesztését, vagy éppen a művészeti nevelést. 

 

(4) Soha ne nehezüljön egyetlen ember vállára egy döntés súlya! Természetesen a végső felelősség 

majdnem mindenért, ami az iskolában történik, az igazgatóé, ám nagyon fontos, hogy a döntéseket 

közösen hozzuk, azokat (akár kisebb munkacsoportokat szervezve) közösen készítsük elő. Ez az elv nem 

csak abban segíthet, hogy jobb döntések szülessenek, de így azok legitimitása, elfogadottsága is 

növekedhet. Az alapelvet az alacsonyabb vezetési és működési szinteken is érvényesnek tartom. 

Mindez azt is jelenti, a döntések előkészítésére mindig hagyjunk magunknak elegendő időt, próbáljuk 

minimalizálni az azonnali, ad hoc döntések számát (néha persze ez elkerülhetetlen). 

 

(5) A „mindig és mindenütt jelen lévő igazgató” helyett inkább hiszek a „mindig és mindenütt jelen 

lévő igazgatóságban”. Nem gondolom, hogy minden problémát mindig (és azonnal) az igazgatónak 

kell megoldania. Reggel 7 és délután 4 óra között személyesen, egyéb időszakokban emailen vagy 

telefonon mindig elérhető lesz az igazgatóság valamelyik tagja. 
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2. Vezetői program 

 

Az alábbiakban vastag betű jelöli a tervezett változtatásokat, intézkedéseket, az aláhúzás pedig a 

változtatás tervezett időbeli ütemezését. 

 

a) Az iskola szervezetét, működését érintő program 

 

Az igazgatóság 

Az igazgató mellett (változatlanul) három igazgatóhelyettes dolgozna: az első helyettes a nevelési, a 

második a továbbtanulási és beiskolázási, a harmadik (új funkció) az informatikai igazgatóhelyettes. 

Az első kettő munkaköre nem változna jelentősen, a harmadik átvenné a jelenlegi általános 

igazgatóhelyettes feladatinak jelentős részét, emellett feladata lesz az iskola informatikai 

menedzselése, valamint az iskolai pályázatok koordinációja. 

Fontos alapelv, hogy az iskolai élet minden területét fedje le az igazgatóhelyettesek portfóliója, így a 

napi operatív teendőkkel elsősorban az igazgatóhelyettesek foglalkoznának. 

Továbbra is heti rendszerességgel kerülne sor igazgatósági megbeszélésekre, melyek azonban havi 

(legalább) egy alkalommal kiegészülnek stratégiai megbeszélésekkel is. 

A fenti intézkedések az igazgató beiktatását követően azonnal életbe lépnének (a Szervezeti és 

Működési Szabályzat szükséges módosításai után). 

 

A munkaközösségek, munkaközösség-vezetők 

A munkaközösségek és vezetőik feladat- és felelősségi köre nem változna. Továbbra is heti 

rendszerességgel vezetői értekezleteket tartanánk, ezeket azonban alaposabban előkészítjük, 

megtervezzük, hogy hatékonyságuk növekedjen. E megbeszélésekre meghívást kap a 

diákönkormányzatot patronáló pedagógus is. 

A munkaközösség-vezetőket arra kérném, a 2020/21-es munkatervükben ne csak egy tanévre 

fogalmazzák meg elképzeléseiket, hanem a következő öt tanévre, vagy akár hosszabb távra is. 

A fenti intézkedések az igazgató beiktatását követően azonnal életbe lépnének. 

A munkaközösségek rendszerén egyelőre nem változtatnék, de legkésőbb a 2021/22-es tanévben 

egyeztetéseket kezdeményeznék a struktúrát érintő esetleges változtatásokat illetően. 

 

Pályázatok koordinációja 

Már a 2020/21-es tanév elején egy pályázati koordinációs munkacsoport felállítását tervezem, 

melynek vezetője az informatikai igazgatóhelyettes, tagjai pedig azok a kollégák, akik nagy 



48 
 

tapasztalatokkal rendelkeznek különféle pályázatok elkészítése terén. A munkacsoport feladata a 

pályázati munka összehangolása, egyszerűsítése, a pályázatok felkutatása. 

 

b) Az oktató-nevelő munkát érintő program 

 

Annak érdekében, hogy a nevelési programunk irányítása hatékonyabb és egységesebb legyen, 

nevelési munkacsoport létrehozását tervezem, melynek vezetője a nevelési igazgatóhelyettes, tagjai 

az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a diákönkormányzatot patronáló tanár, valamint az iskola 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. A munkacsoport feladata a nevelést érintő stratégiai feladatok 

tervezése és szervezése, a nevelési értekezletek témáinak kiválasztása, azok előkészítése. Felkérném a 

munkacsoportot arra is, tekintsék át, milyen témák feldolgozása, ill. foglalkozások megtartása 

szükséges egységesen az egyes korcsoportokban, hogy ezek ne egy-egy osztályfőnök lelkesedésén és 

lehetőségein múljanak. A munkacsoport az igazgató beiktatását követően azonnal létrejönne. A 

munkacsoport feladata lenne, hogy legkésőbb a 2021/22-es tanévben vizsgálják felül a nevelési 

programunkat, s ahol (a fentiek szellemében) szükséges, tegyenek javaslatot a módosítására. 

 

Oktatómunkánk eredményességének, hatékonyságának vizsgálata érdekében beiktatásomat 

követően azonnal felkérni tervezem a továbbtanulási és beiskolázási igazgatóhelyettest, hogy a 

rendelkezésre álló adatok elemzésével, összevetésével próbálja megtalálni azon „gyenge pontjainkat”, 

melyekre fókuszálva pedagógiai munkánk eredményessége növelhető, ezek nyomán, szükség esetén 

kezdeményezzen változtatásokat a pedagógiai programot, valamint a felvételi rendszerünket illetően. 

E feladatát a beiktatását követően folyamatosan végezze. E vizsgálatok eredményeképp, továbbá a 

nevelőtestület, a diákság és a szülők közösségének bevonásával legkésőbb a 2021/22-es tanév végére 

szülessen hosszabb távú terv a tagozataink jövőjét illetően is.  

 

Az eredményesség növelése és az igazságosság jegyében (beiktatásomat követően azonnal, azaz 

először a 2021/22-es tanév tervezésekor) pontosabban, átgondoltabban tervezem szétosztani a 

szakköri és egyéb foglalkozásokra fordítható órakeretet, természetesen csak akkor, ha lesz ilyen. 
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c) A nevelőtestületet érintő program 

 

A munkaerő-gazdálkodás hosszabb távú tervezése érdekében 

- a 2020/21-es tanévtől kezdve január hónapban az igazgatóság tagjai, ill. a munkaközösség-vezetők 

bevonásával felmérni tervezem, hogy a következő tanévben hol lesz szükség új pedagógus 

alkalmazására; a tantárgyfelosztás első verzióját március 1-jéig tervezem elkészíteni, az esetleges új 

kollégákat május 31-éig szeretném felkutatni;  

- ugyancsak a 2020/21-es tanévtől folyamatosan, legalább 5 tanévre előre tekintve (a várható 

nyugdíjazások figyelembe vételével) fel kívánom mérni, mikor mely területen lesz szükséges új 

munkaerő belépésére; az aktuális tantárgyfelosztás is e terv szellemében készülne el; 

- a 2020/21-es tanévtől továbbra is támogatnám a tanárjelöltek fogadását; alkalmas jelölt és az iskola 

részéről jelentkező igény (és persze lehetőség) esetén szorgalmaznám akár már a tanítási gyakorlata 

alatti alkalmazását, diplomája megszerzése után határozatlan idejű kinevezését; 

- a 2020/21-es tanévtől továbbra is támogatnám a nyugdíjas kollégák továbbfoglalkoztatását, 

amennyiben ezt szeretnék, és az iskola érdeke is úgy kívánja. 

 

A jó munkahelyi légkör, a kölcsönös bizalom erősítése és a hatékonyabb oktató-nevelő munka 

érdekében a 2020/21-es tanévtől minden tanévben (várhatóan február-március hónapokban) a 

nevelőtestület minden (!) tagjával le szeretnék ülni egy rövid beszélgetésre, melyen áttekintjük az 

illető addigi munkáját, eredményeit, átbeszéljük a jövőbeli terveit. 

 

A napi, operatív információk cseréje elsődleges csatornájának továbbra is az emailt tartanám. Emellett 

azonban már a 2020/21-es tanévtől szükségesnek gondolom, hogy a nevelőtestület kissé 

rendszeresebben találkozzon néhány perces ún. „röpgyűlések” keretében (ezek egy hosszabb 

szünetben is megtarthatók, nem kell délutánig itt maradnia senkinek), ahol szóban is rá tudunk 

erősíteni a legfontosabb teendőkre, határidőkre. 

 

A módszertani fejlődés jegyében 

- már a 2020/21-es tanévtől szorgalmazom, hogy minden munkaközösség kapcsolódjon be az 

Erasmus+ programba, s így minden munkaközösség legalább egy-egy tagja vegyen részt külföldi 

továbbképzéseken; 

- az Erasmus+ program esetében kötelező ún. disszeminációk rendszerét már a 2020/21-es tanévtől 

kibővíteném: a különféle (akár kül-, akár belföldi) módszertani továbbképzéseken tapasztaltakat 
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mindenképpen osszuk meg egymással! Szorgalmazom, hogy minden pedagógus legalább 2 ilyen 

foglalkozáson vegyen részt egy tanévben. 

 

Végül már a 2020/21-es tanévtől a II. fejezetben is felvázolt, az iskolai élettel kapcsolatos különféle 

hosszabb ideje fennálló, vagy épp az évek előrehaladásával újonnan felmerülő problémák megoldása 

érdekében (amennyire időnk engedi) évi egy-két alkalommal tartsunk olyan nevelőtestületi stratégiai 

értekezleteket, melyeken lehetőség nyílik egy-egy téma átbeszélésére. Az ezeken való részvétel nem 

lenne kötelező. Lehetséges témák: nevelési elveink, nagy rendezvényeink, hagyományaink jövője, 

pedagógiai programunk elemei, értékelési rendszerünk stb. Ezen egyeztetések nyomán a 2022/23-as 

tanévtől változtatásokat kezdeményeznék e területeken. Ez vélhetően szükségessé teszi majd az iskolai 

alapdokumentumok módosítását is, de ekkorra alakulnak majd ki elképzeléseink a tagozataink 

jövőjéről, a munkaközösségi struktúráról, illetve a nevelési programunk módosításáról is (ld. 

korábban). E tanév elején tehát („egy füst alatt”) egy jelentősebb átalakítást valósíthatnánk meg iskolai 

életünk számos területén. Mindez természetesen csak akkor lehetséges, ha a változtatási javaslatok 

találkoznak a nevelőtestület egyetértésével, valamint a szülők és a diákok igényeivel. 

 

d) Az infrastruktúrát érintő program 

 

Épületfelújítás 

Az ezzel kapcsolatos elsődleges feladatunk a küszöbön álló tornaterem-építés lebonyolítása. Már a 

jelenlegi, tehát a 2019/20-as tanévben meg kell terveznünk az építkezés idején érvényes ideiglenes 

munka- és működési rendet (pl. hogy hol legyenek a testnevelésórák, hogyan szükséges módosítani az 

épület nyitva tartását stb.). Szorgalmazom egy munkacsoport felállítását, mely a nevelőtestület 

néhány tagjából és az igazgatóból áll majd. Feladata, hogy az építkezést megelőzően, és az alatt 

folyamatosan egyeztessenek, kísérjék figyelemmel a kivitelezési munkákat, szükség esetén, a 

lehetőségeken belül, az iskola érdekeit szem előtt tartva abban pontosításokat, módosításokat 

kezdeményezzenek.   

A 2020-as naptári év végére fel kívánom mérni a jelenleg nem vagy nem megfelelően hasznosított 

épületrészeinket, azok hasznosítási lehetőségeit, össze kívánom gyűjteni, mely munkaközösség miként 

tudna és kívánna új helyiségeket használni. 2021 első felében azután a lehetőségeket, az igényeket és 

a (létező) átalakítási terveket figyelembe véve az igazgatóság döntsön a hasznosításról, annak 

ütemezéséről. Célkitűzésem, hogy a vezetői ciklus, vagyis a 2024/25-ös tanév végére már ne legyenek 

hasznosítatlan, vagy rosszul használt terek az épületben, minden a helyére kerüljön. Biztosan szükség 

volna 
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- egy természettudományi gyakorló kialakítására (már a mostani beruházással összekapcsolva, esetleg 

annak keretében) 

- egy rajzteremre 

- 2-3 csoportszobára. 

A felsorolás egyben preferencia-sorrendet is jelöl. 

A 2020/21-es tanév elején kezdeményezni kívánok egy egyeztetést a fenntartóval arról, a fenti tervek 

megvalósítását hogyan, milyen ütemezésben tudják támogatni, továbbá arról is, milyen lehetőségeket 

látnak az elengedhetetlen felújítási munkák (fűtés, csatorna, sportpálya stb.) elvégzését illetően. 

 

Épületüzemeltetés 

A beléptetés rendszerén biztosan változtatni kell. Már a 2020/21-es tanévtől szigorúbb beléptetési 

rendet kell bevezetni, hogy illetéktelenek az épületbe ne juthassanak be. A 2020/21-es tanévben (az 

informatikai igazgatóhelyettes bevonásával) meg kell vizsgálni, miként lehetne minimalizálni az iskola 

ügyintézési célból történő felkeresésének alkalmait (elektronikus ügyintézés kiterjesztése). Ugyancsak 

a 2020/21-es tanévben fel kell mérni egy elektronikus beléptető kapu, illetve egy főbejárati kamera 

telepítésének lehetőségeit. Tervem, hogy a vezetői ciklus, vagyis a 2024/25-ös tanév végére mindkettő 

megvalósuljon. 

Hivatalba lépésem után azonnal kezdeményezni fogom a takarítási szerződés felülvizsgálatát, abban 

az iskola igényeinek teljesebb körű érvényesítését. 

 

Informatikai infrastruktúra 

A 2020/21-es tanévben felkérni tervezem az informatikai igazgatóhelyettest, a digitalizáció jegyében 

vizsgálja meg, hogyan lehetne bővíteni a digitális ügyintézés (ld. korábban is), valamint a digitális 

eszközök kollégák általi használatának lehetőségeit, utóbbihoz kapcsolódóan miként lehetne a kollégák 

informatikai felkészültségét fejleszteni. 

Legkésőbb a 2021/22-es tanévtől meg kívánom oldani a rendszergazdai feladatellátás problémáját. A 

fenntartóval és a jelenlegi rendszergazdánkkal történő egyeztetés nyomán vagy egy főállású 

rendszergazda alkalmazását szorgalmaznám, vagy egy olyan további pedagógiai asszisztensét, aki 

egyszerűbb rendszergazdai-rendszerüzemeltetési feladatokban képes a rendszergazdánk segítségére 

lenni. 
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A fenti program megvalósításához kérem Fenntartónk, a Tisztelt Döntéshozó(k) és Kollégáim 

támogatását, bizalmát! 

 

Budapest, 2020. március 6. 

 

Kis Róbert 
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IV. Köszönetnyilvánítás 

Minden kedves Kollégámnak köszönöm a biztatást, a hasznos tanácsokat, ötleteket! Az igazgatóság 

tagjainak (Gyimesi Róbert igazgató úrnak, Tamásné Hantos Gabriella és Koncz Levente 

igazgatóhelyetteseknek) a pályázat megírásához nyújtott sok segítséget, valamint a pályázat 

átolvasását, „lektorálását”! Koncz Levente kollégámra még amiatt is hálával tekintek, hogy ilyen pontos 

és sokrétű statisztikákat készít, s hogy ilyen információban gazdag honlapot működtet: ezek nélkül 

jóval hosszabb idő lett volna e pályázat elkészítése! 
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V. Felhasznált forrásmunkák 

A pályázó, Kis Róbert (Pedagógus II. fokozatot megcélzó minősítő eljárásához készített) portfóliója 

(2015) 

Az Óbudai Árpád Gimnázium honlapja (www.arpadgimnazium.hu) 

Iskolai statisztikák (javarészt Koncz Levente igazgatóhelyettes munkái) 

A Közoktatási Információs Rendszer iskolánkra vonatkozó adatai 

A KIR-STAT köznevelési statisztika iskolánkra vonatkozó adatai 

Elektronikus naplónk adatai 

A Matehetsz Tehetséghálózat honlapja (http://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol) 

A címlapon: a pályázó saját fotója (2016) 

 


