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1. Bevezetés – az iskola arculata

A Karinthy Frigyes Gimnázium 1986-ban nyitotta meg a kapuit és az

elmúlt 30 év során számos olyan eredményt tudott felmutatni, amelyeket

a  patinásabb  belvárosi  középiskolák  is  megirigyelhetnének.  Az  iskola

létrehozásakor igen kedvező volt a kiinduló helyzet. A két tanítási nyelvű

iskolák  újszerűsége  és  nagyfokú  népszerűsége  lehetőséget  adott  jó

képességű  tanulók  felvételére,  és  rájuk  építve  az  iskolára  azóta  is

jellemző jó egyetemi felvételi eredmények megalapozására. A hosszú távú

sikeres működéshez azonban a kedvező indulási feltételek nyilvánvalóan

nem  voltak  elegendőek.  A  tantestület  kimagasló  szakmai  tudása,

önfeláldozó munkája is szükséges volt ahhoz, hogy megteremtődjön az a

szellemi műhely, amely egyenletesen nyújt egy olyan kimagasló szakmai

színvonalat, ami azóta is jellemző a Karinthy Frigyes Gimnáziumra.

Az  iskola  sikeresen  ötvözi  a  „versenyistállók”  szigorú  tanulmányi

követelményrendszerét a barátságos légkörrel és a jó hangulatú délutáni

programok  szellemével.  Kiváló  motivációs  hátteret  ad  a  nyitott  és

demokratikus  tanár-diák  viszony,  a  diákönkormányzat  és  a  szülői  kör

bevonása a fontos döntések előkészítésébe.

Iskolánk  mindig  is  innovatív  iskola  volt.  Számtalan  olyan  újítás,  a

tanári  kar,  vagy  akár  a  jelenlegi  vagy  már  végzett  tanulóink  ötletén

alapuló oktatási módszer és technikai megoldás született meg és vált napi

rutinná, ami jócskán megelőzte korát, és csak évekkel később bukkant fel

újdonságként  a  többi  iskolában.  Ezeket  az  újításokat  a  nyitott

szellemiségű  és  jól  képzett  tantestület  könnyűszerrel  integrálja  a  napi

munkába az iskolavezetés pedig támogatja ezt a folyamatot.

Az  elmúlt  öt  év  jogszabályi  és  finanszírozási  változásai  gazdasági

szempontból nagyon nagy változást hoztak iskolánk életében.  Az önálló

gazdálkodásról,  saját  költségvetésről  való  átállás  a  tankerületi

rendszerre, valamint a fenntartói és működtetői feladatok – nem minden

területen  zökkenőmentes  -  szétválasztása  sok  mindenben  korlátozta

addigi  lehetőségeinket.  Szerencsére  ezek  a  nehézségek  az  iskola

tanulmányi  munkájában,  eredményességében nem mutatkoztak meg.  A
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Karinthy  Frigyes  Gimnázium  továbbra  is  a  főváros  egyik  kiemelkedő

középiskolája, eredményeinket országos szinten is jegyzik és elismerik.

1.1 Célmeghatározás

Általánosságban  elmondható,  hogy  az  iskola  jó  úton  jár.  Nagy

szakmai  fordulatra,  alapvető  változtatásra  nincs  szükség.  A

tanulmányi  eredmények  jók,  az  intézmény  társadalmi  elfogadottsága

megnyugtatóan  magas.  A  középiskolák  egyik  legfontosabb  olyan

mutatója,  amely  az  intézmény  elismertségét  mutatja,  a  túljelentkezés

aránya többszörös. A diák-lemorzsolódás és a tanári fluktuáció kicsi.

A  kedvező  körülmények  mellett  is  fontos  feladat,  hogy  nyitottak

maradjunk a változásokra, a felmerülő kihívásokra. Ez különösen fontos

olyan  időszakban,  mint  a  mostani,  amikor  a  köznevelést/közoktatást

szabályozó jogi háttér nagy valószínűséggel változni fog.  A Köznevelési

Kerekasztal  felvetődött  kérdéseinek  megoldására  már  bejelentett  és  a

továbbiakban  a  hírek  szerint  még  várható  módosítások  minden

valószínűség szerint jelentősen átírják a jelenlegi helyzetet. Nem csak a

fenntartó belső szervezeti és működési struktúrájának várható változásai

lesznek  hatással  az  iskolákra  és  a  döntési  mechanizmusokra,  hanem

finanszírozási  szempontból is  jelentős  módosításokra kerülhet  sor.  Ez –

vélhetőleg  –  alapvetően  érinti  az  intézményvezető  által  hozható

döntéseket és gazdasági természetű lépéseket.

A diákönkormányzattal nagyon jó az iskola vezetésének kapcsolata és

ezt  a  tanárok  és  a  diákok  is  fontos  tényezőnek  tartják  az  iskola  jó

légkörének  megtartása  érdekében.  Mind  a  tanév  különböző

programjainak  tervezéskor,  mind  az  esetlegesen  felmerülő  problémák

orvoslásakor számíthat egymásra tanár és diák, hiszen a cél közös: egy

kellemes  atmoszférájú,  ugyanakkor  a  széleskörű  és  alapos  tudásra,

valamint  az  egyetemi  tanulmányokra  alaposan  felkészítő,  szakmailag

sokat adó iskolát kell közösen teremtenünk.

Természetesen  a  szülői  oldal  igényeinek  változását  figyelemmel  kell

kísérni.  Az  iskolavezetés  hagyományosan  jó  kapcsolatban  áll  a  Szülői
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Választmány  képviselőivel,  akiknek  a  véleményét  rendre  kikéri  a

fontosabb döntések meghozatala előtt.

Fontos,  hogy  az  iskola  folyamatosan  keressen  és  kínáljon  új

lehetőségeket  a  fejlődésre,  megújulásra.  Vonatkozik  ez  a

tantárgystruktúra modern igények szerinti változásától kezdve az újszerű

oktatási  módszerek,  kísérletek  befogadásán,  az  ehhez  kapcsolódó

technikai  háttér  folyamatos  karbantartásán  és  szükség  szerinti

megújításán át a szülőkkel és a külvilággal való kapcsolattartás formáinak

modernizációjára egyaránt.

1.2 Az intézményvezető feladata

1.2.1 A jogi környezet változásaival összefüggő feladatok

Az intézményvezető feladata az iskolában folyó oktatói-nevelői munka

irányítása a törvényileg előírt, valamint az illetés helyi szervek által

elfogadott  és  jóváhagyott  keretek  között.  Ezeket  a  kereteket  a

köznevelésre  és  a  köznevelési  intézmények  működésére,  valamint  a

közalkalmazottak jogállására vonatkozó törvények és rendeletek mellett a

fenntartó  által  megfogalmazott  Alapító  Okirat  (Szakmai

Alapdokumentum),  illetve  a  tantestület  által  elfogadott  és  a  fenntartó

által jóváhagyott Pedagógiai Program, a Nevelési Program, a Szervezeti

és Működési Szabályzat, valamint a Kollektív Szerződés határozzák meg.

A jogi kereteken túl az intézményvezető és az iskolavezetés feladata az

oktatói-nevelői munka akadálytalanságának biztosítása.

Ez természetesen a  mindennapokban igen szerteágazó tevékenységi

köröket  jelent.  Egyrészt  a  folyamatosan  változó  és  megújuló  jogi

környezet  nyomon  követése,  a  törvények  és  rendeletek  naprakész

ismerete és  az  érintettek  informálása lehetőségeikről,  jogaikról  és

kötelességeikről, másrészt az iskolai munka rövid-, közép- és hosszútávra

szóló  megtervezése,  az  elkészült  tervek  ellenőrzése  és  a  jóváhagyott

tervek  betartatása.  Az  oktatással  és  neveléssel  kapcsolatos

tevékenységen  túl  fontos  szempont  a  megfelelő  munkakörnyezet

biztosítása, a tiszta és rendezett, munkavégzésre optimálisan alkalmas
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épület  fenntartásától  kezdve  a  kiegyensúlyozott  munkahelyi  légkör

biztosításáig.

1.2.2 A személyi állománnyal összefüggő feladatok

A  Karinthy  Frigyes  Gimnáziumba  naponta  mintegy  669  sokszínű

családi  háttérrel  rendelkező tanuló,  74  tanár és  közel  30  technikai  és

adminisztrációs munkát végző dolgozó jár be. Sajnos nem könnyíti meg az

intézményvezető  helyzetét,  hogy  a  fenntartói  rendszer  változásával

iskolánk  munkavállalói  jelenleg  öt  munkáltató  égisze  alá  tartoznak.  A

tantestület és a nevelési munkát közvetlenül segítő alkalmazottak (NOKS)

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), a takarítók, portások,

éjjeliőrök a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESz), a karbantartók, a fűtő és

a gondnok a Városgazda 18 Nonprofit Zrt. (V18), a konyhai személyzet az

EuRest  Kft.  és  végül  a  gépkocsivezetők  az  iskola  alapítványának

munkavállalói.  Az ő meglehetősen szerteágazó – és néha egymásnak is

nehezen  megfeleltethető  –  igényeiket  kell  a  lehető  legkevesebb

konfliktussal  és  a  lehető  legnagyobb  segítőkészséggel  kezelni,

természetesen a munkáltatóikkal is folyamatosan egyeztetve.

1.2.3 A két tanítási nyelvű programból eredő speciális vezetői feladatok

A Karinthy Frigyes Gimnázium vezetőjének – két tanítási nyelvű iskola

irányítójaként  –speciális  kihívásokkal  is  szembe  kell  néznie.  Csak

néhány fontosabb példát említve: 

 A  külföldi  pedagógus  kollégák  (a  törvény  által  előírtan

alkalmazandó  anyanyelvi  lektorok)  számos  olyan  személyes  és

adminisztratív  problémával  találkoznak  itt  tartózkodásuk  során,

amelyek  megoldásában  elsősorban  az  iskolára  kell,  hogy

támaszkodjanak. Ezen kívül a számukra biztosított – a gimnázium

kezelésében  lévő  –  lakások  fenntartását  és  állagmegóvását  is

folyamatosan biztosítani kell.

 Hazánkban 1992-ben – a régiónkban elsőként – a Karinthy Frigyes

Gimnáziumban vezettük be a Nemzetközi  Érettségi  (International

Baccalaureate  –  IB)  Programot.  Egészen  2013-ig,  amikor  néhány
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tanulóval  a  debreceni  Tóth  Árpád  Gimnázium  is  bekapcsolódott

ebbe a programba, iskolánk volt az egyetlen közoktatási intézmény,

ahol ezt az angol nyelvű oktatási és  vizsgaformát választhatták a

tanulók. Az IB Központ rendszeresen ellenőrzi az oktatói munkát,

a megfelelő felszerelést, és pontosan szabályozott szervezési

rendet követel meg tagintézményeitől.

 Az  iskola  programjainak  és  kezdeményezéseinek  támogatására,

nemzetközi  kapcsolatrendszerének  fenntartására  és  ápolására

pályázati  tevékenységet  is  folytat.  Ezeknek  a  pályázatoknak  a

menedzselése bonyolultabbá vált az intézményi önállóság elvesztése

után, hiszen több irányban kell egyeztetni és több szervezet belső

szabályrendszerének kell egyidőben megfelelni úgy, hogy közben a

pályázati kiírásban megfogalmazott kritériumok is teljesüljenek.

1.2.4 A finanszírozás rendszerének változásából eredő feladatok

Az önálló költségvetés megszűntével sajnos kiestek azok a közvetlen

bevételi  források,  amelyek  a  gimnázium  fejlesztésekre  fordítható

összegeinek  növelését  célozták  és  emellett  természetesen  az  iskola

hírnevét is öregbítették. Gondolok itt az egyre népszerűbb nyelvoktatási

segédkönyveket  és  kurzuskönyveket  publikáló  könyvkiadónkra  és  az

autóbuszokra,  amelyek  oldalukon  a  „Karinthy  Frigyes  Gimnázium”

felirattal járták az ország és Európa útjait. 

Az iskola helyiségeinek – aula, tornaterem, informatika terem, ebédlő

stb.  – kiadása fontos  bevételi  forrás  volt.  A gimnázium a kerület  talán

legszebb  aulájával  rendelkezik,  így  gyakran  felmerült  az  igény,  hogy

kerületi,  önkormányzati  rendezvényeknek,  báloknak,  esküvőknek,

állófogadásoknak szolgáljon helyszínéül.  Sajnos ezeknek a termeknek a

kiadása  is  nagyon megnehezült  az  utóbbi  években.  Az  első  két  évben

(2013-2014)  ezekből  a  bevételekből  egy  fillér  sem  került  vissza  az

iskolához, ugyanakkor a bérbeadásból származó többletmunka, például a

takarítás,  beléptetés,  őrzés  stb.  és  az  amortizáció  a  mi  oldalunkon

csapódott le, mivel az ezekkel járó költségeket a bérbevételeket kezelő

GESz nem tudta vállalni. Érthető módon az iskola a legkevésbé sem volt
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motivált  abban,  hogy minél  jobban elősegítse  ezeknek az üzleteknek a

megvalósulását.

2015-ben  valamennyit  javult  a  helyzet,  mert  legalább  elvi  ígéretet

kaptunk arra, hogy a bérbeadásból származó bevételek 15%-át a terület

kezelését átvevő Városgazda18 Zrt. eljuttatja az iskolának. Ez az összeg

ugyan  2016  márciusáig  nem  érkezett  meg,  illetve  megfigyelhető  a

tendencia,  hogy  a  tornatermet  „bérlők”  egyre  nagyobb  százaléka  a

Városgazda18  saját  utánpótlás  csapataiból  kezdett  kikerülni  (akik

feltehetőleg nem fizetnek bérleti díjat, így a tőlük származó bevétel sem

generálódik), de bízunk benne, hogy előbb-utóbb legalább az amortizációs

károkat lesz majd aki helyreállítja. 

1.2.5 Tehetséggondozó programjainkkal összefüggő feladatok

1.2.5.1 Tehetséggondozó középiskola

A Karinthy  Frigyes  Gimnázium abban a  szerencsés  helyzetben  van,

hogy  –  elsősorban  a  nagy  túljelentkezésnek  köszönhetően  –  jelentős

számú  tehetséges  diákkal  dolgozhatunk.  A  hivatalosan  is  elismert

„tehetséggondozó  középiskola”  státusszal  és  az  ezzel  összefüggő

feladatokkal a 2.1.7 fejezetben foglalkozom. 

1.2.5.2 Tehetséggondozó szakkör

A tehetséggondozó programhoz kapcsolódik a kerületi iskolák hetedik

és nyolcadik osztályosainak szervezett szakkör, amelyet matematikából és

magyarból  valósít  meg  iskolánk.  Célkitűzésünk,  hogy  elsősorban

hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)

tehetséges és tanulni vágyó gyerekeknek segítünk a középiskolába

való bekerüléshez  szükséges  tudás elmélyítésében.  Az említetteken túl

van egy kifejezetten kerületi hetedikes és nyolcadikos tanulóknak szóló

tehetséggondozó  matematika  szakkörünk  is.  A  hetedikes  tanulók

kiválasztása  itt  egy  versenydolgozat  alapján  történik.  A  legjobb

eredményt elérő 36 tanuló kerül be az évente átlagosan jelentkező több

mint 90 általános iskolás közül. A diákoknak ez a tanfolyam is ingyenes. A

tanárok tiszteletdíját a kerületi önkormányzat fizeti az innovációs alapból.
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1.2.5.3 KarMUN

Speciális  programjaink  közül  megemlítendő  a  KarMUN  (modell-

ENSz)  program,  amelyet  2016-ban  immár  12.  éve  rendezett  meg

iskolánk.  Ez  a  nemzetközi  diákkonferencia  ebben  az  évben  10  ország

(Magyarországon kívül az Amerikai Egyesült Államok, Fehéroroszország,

Horvátország,  Lettország,  Lengyelország,  Németország,  Szerbia,

Szlovákia és Ukrajna) 12 iskolájának mintegy 230 delegáltját fogja össze.

Munkájukat száznál is több karinthys diák segíti  a konferencia 3 napja

alatt. A diákok szervezik meg a vendégek elszállásolását (családoknál), az

étkezéseket, az iskolán belül és kívül tartott szabadidős programokat. 

Maga  a  konferencia  az  Egyesült  Nemzetek  Szervezetének  hivatalos

protokollja  szerint  zajlik.  A  megfelelő  öltözködési,  viselkedési  és

adminisztratív  elvárások  teljeskörű  betartásával.  Az  ENSZ struktúráját

leképező  bizottságok  munkáját  vezető  diákok  szigorúan  tartják  a

napirendet, hiszen az előterjesztések megvitatásának és a bizottság által

elfogadott vélemény plenáris ülésen való bemutatásával megadott időre

el kell készülni. A konferencia hivatalos nyelve az angol.

1.2.5.4 A Karinthy Szabadegyetem

A  Karinthy  Szabadegyetem 1997  óta  kerül  megrendezésre

viszonylagos  rendszerességgel  iskolánk  aulájában.  Az  évek  során

hagyományosan olyan vendégeket hívunk meg, akik amellett, hogy saját

szakmájuk kiváló és elismert művelői, egyben karizmatikus és magukkal

ragadó előadók. Így segítve diákjainkat és az érdeklődő külső látogatókat,

diákokat,  hogy  szakavatott  kézből  ismerjenek  meg  egy  addig  esetleg

kevéssé ismert tudományterületeket, művészeti ágakat.

Járt iskolánkban Göncz Árpád, Makovecz Imre, Lukin László, Popper

Péter, Baranyi Ferenc, Réz András, Monspart Sarolta, Kálomista Gábor,

Czeizel Endre, Esterházy Péter, Sebő Ferenc és Lackfi János, hogy csak

néhány nevet említsek. 

Az  előadóink  teljes  lista  a  http://www.karinthy.hu/pages/kasza/ oldalon

található.  Ezeknek a programoknak mindig nagyon nagy sikere van, és
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meghívott vendégeink visszajelzései alapján elmondható, hogy ők is meg

vannak elégedve a diákok felkészültségével és aktív részvételével.

1.2.6 A kétszintű érettségi vizsgával összefüggő különleges feladatok

A kétszintű érettségi rendszer bevezetése óta kilenc alkalommal (2005-

től 2010-ig évente és 2014 óta ismét minden évben) kaptunk felkérést

emelt szintű érettségi vizsgaközponti szerepére – általában nem is csak

egy tárgyból.  Ez komoly plusz feladatot ró az intézményre, hiszen még

szorgalmi idő alatt, a tanítással párhuzamosan kell megoldani sok külsős

diák vizsgáztatását.  Szerencsére  a két épület,  illetve  szükség esetén a

tornaterem is felhasználható a vizsgák helyszínének kialakítására, és így

a  normál  iskolai  működéssel  együtt  járó  esetleges  zavaró  tényezők

kiküszöbölhetők.

Az érettségi vizsga lebonyolítására és koordinálására felkért kolléga –

kormányhivatali  megbízottként – eddig is minden esetben makulátlanul

teljesítette a meglehetősen összetett és sok időt és energiát felemésztő

feladatát.

1.2.7 Konferenciák, továbbképzések 

Az iskola – kihasználva hazai ismertségét és nemzetközi kapcsolatait –

rendszeresen  szervez  diákoknak  és  alkalmanként  pedagógusoknak

konferenciákat,  illetve  szakmai  továbbképzéseket.  Ezek  –  amellett

hogy öregbítik intézményünk hírnevét – alkalmasak arra is, hogy rálátást

engedjenek a diákjainknak és tanárainknak arra,  hogy más iskolákban,

esetleg  más  országokban  hogyan  zajlanak  az  iskolai  ügyek,  a

partnerintézményeknek,  alkalmazottaiknak  és  diákjaiknak  milyen

problémákkal  kell  megküzdeniük,  esetleg  milyen ötleteket  vehetünk át

tőlük helyi megvalósításra.

Szerencsére az intézményvezetőnek nem kell egy személyben megfelelni

az összes előbbiekben felsorolt feladat adta kihívásnak, mivel lehetősége

van arra, hogy olyan munkatársakat válasszon az iskolavezetésbe, illetve

a különböző részfeladatok ellátására a tantestület tagjai közül felkérjen
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olyan kollégákat,  akik ezeket  a  rendkívül  szerteágazó tevékenységeket

szakszerűen és fennakadásmentesen megoldják. Ezekben a kérdésekben

főleg a vezetőhelyettesekre hárul sok feladat.

Az iskolavezetés tagjai közül mindenki több mint huszonöt éve dolgozik

az intézményben. Életük és szakmai munkásságuk jelentős része kötődik

a Karinthy Frigyes Gimnáziumhoz. 

2. Helyzetelemzés, erőforrások számbavétele

A közelmúltban történt jogszabályi változások jelentősége akkora, hogy

érdemes  a  helyzetelemzést  több  részre  bontani.  Elsőként  szeretném

összefoglalni azokat a lépéseket, amelyek az iskola arculatának, jelenlegi

pedagógiai profiljának kialakulásához vezettek, majd rátérnék a jelenlegi

helyzet elemzésére. Külön szeretnék kitérni az utóbbi öt év jogszabályi és

finanszírozási változásainak hatásaira.

2.1 Mi történt a múltban

Abban a különleges  helyzetben lévén,  hogy immár 22 éve vagyok a

Karinthy  Frigyes  Gimnázium  vezetésének  aktív  részese,  először

igazgatóhelyettesként, majd – immár 15 esztendeje – igazgatóként, úgy

gondolom,  a  múlt  számbavétele  fontos  része  intézményvezetői

pályázatomnak,  hiszen  az  eltelt  több  mint  két  évtized  alatti

tevékenységem megmutatkozik az iskola jelenlegi arculatában is.

Itt szeretném megemlíteni, hogy nem csak az iskola vezetését 2001-

ben  átvevő  igazgatóként,  de  a  Karinthy  Frigyes  Gimnázium

tantestületének tagjaként és magánemberként is el nem múló hálával és

tisztelettel  tartozom  iskolánk  alapító  igazgatójának,  kerületünk

díszpolgárának, Hartai Sándornak. Hartai igazgató úr 2013-ban sajnos

távozott  közülünk,  de  nyugdíjba  vonulásakor  egy  olyan iskolát  hagyott

ránk,  amelynek  a  színvonala,  szellemisége  követendő  példaként  áll  az

utódok előtt. Szinte haláláig rendszeresen bejárt az iskolába, és értékes

tanácsaival,  bölcs  ötleteivel  számtalan  esetben  segítette  mind  a  napi

problémák megoldását, mind a sikeres átfogó koncepciók kialakítását és

megvalósítását.
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Az iskola,  bár  budapesti  viszonylatban fiatal  középiskolának  számít,

történetének 30 éve alatt – elsősorban a környezeti feltételek változása

miatt – sokat fejlődött, alakult, fő profilja azonban nem változott meg.

A két tanítási nyelvű tagozatokon célunk változatlanul az, hogy legalább

egy idegen nyelvet közel anyanyelvi szinten beszélő diákokat képezzünk,

akik a legkülönbözőbb egyetemeken tanulhatnak tovább az iskolánkban

letett  érettségi  vizsga  után.  Tehát  –  fenntartva  az  idegennyelv-oktatás

rendkívüli fontossága melletti elkötelezettségünket – az iskola elsősorban

nem nyelvészeket, idegen nyelvtanárokat, fordítókat szeretne képezni a

hozzánk  jelentkező  tanulókból.  Célunk,  hogy  legalább  egy  idegen

nyelven  a  magyar  közoktatásban  elérhető  legmagasabb  szinten

beszélő orvosok, mérnökök, közgazdászok, jogászok stb. váljanak

majd diákjainkból az egyetem elvégzése után. Az idegen nyelv kiváló

elsajátítása nem csak a két tanítási nyelvű tagozatokon, hanem az emelt

óraszámú angolos osztályokban is cél.  Így elmondható, hogy a nem két

tanítási  nyelvű  osztályokban  és  a  másodikként  tanult  idegen  nyelvek

esetében is  rendkívül magas az állami nyelvvizsgákon bizonyító diákok

száma, ami nyelvtanáraink munkáját, szakmai felkészültségét és diákjaink

elhivatottságát egyaránt dicséri. 

Áttekintve  az  iskola  eddigi  történetét,  vegyünk  sorra  néhány  olyan

jelentős  változást az elmúlt két és fél  évtized történéseiből,  ami a mai

napig meghatározó hatással van az iskola életére. 

2.1.1 Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozat

Szinte az iskola születésével egy időben – mindössze egy éves késéssel

(1987-ben) – indult el az azóta is legnépszerűbb tagozatunknak számító

magyar-angol két tanítási  nyelvű képzés.  A jelentkező diákok túlnyomó

része ezt a tagozatot jelöli  meg első helyen és  ennek következtében a

legmagasabb pontszámokkal ide kerülnek be a diákok. 

Ez a tagozat – dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes szárnyai alatt, aki

1987-től 2012-es nyugdíjba vonulásáig irányította az itt folyó munkát – a

maga  nemében  úttörő  szerepet  vállalt  nem csak  iskolánk  arculatának
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megformálásában,  de országos szinten is  a  két  tanítási  nyelvű oktatás

kritériumrendszerének és főbb paramétereinek kidolgozásában.

2.1.2 Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Tagozat

Az iskolával szinte egyszerre beinduló magyar-angol két tanítási nyelvű

tagozat sikerein felbuzdulva már viszonylag korán, 1994-ben sor került az

oktatási  kínálat  magyar-német  tagozattal  való  bővítésére.  Tanári

felkészültség,  szakmai  tudás,  megfelelő  képzettség  rendelkezésre  állt,

azonban  a  már  akkor  is  jellemző  forráshiány  miatt  nem  lehetett  első

körben beindítani a másik tagozaton már bizonyított öt éves kéttannyelvű

képzést.  Így  egy  köztes  megoldás  született.  A  jelentkező  diákokat

elsősorban  németes  két  tanítási  nyelvű  vagy  nemzetiségi  általános

iskolákból vettük fel egy alapos nyelvi szintfelmérést követően. A 4 éves

középiskolai  képzésük  során  már  teljes  értékű  kéttannyelvű  tudást

szereztek.

Időközben  az  országos  oktatáspolitika  is  felismerte  a  középiskolai

nyelvtanítás  kiemelt  fontosságát  és  központi  finanszírozással

megteremtette  a  nyelvi  előkészítő  (NyEK)  osztályok  bevezetésének

lehetőségét  az  erre  felkészült  iskolákba.  Ezt  kihasználva,  fenntartói

jóváhagyás  mellett  a  2004-2005-és  tanévtől  kezdve  elindítottunk  egy

olyan  kilencedik  osztályt,  amelynek  feladata  a  jelentkező  diákok

felkészítése volt a tizedik osztálytól kezdődő magyar-német két tanítási

nyelvű képzésre.  Így született meg az 1+4 éves tagozat, amelyet aztán

2008-tól  hagyományos  5  éves  két  tanítási  nyelvű  tagozattá

változtathattunk.  Ennek  a  tagozatnak  a  népszerűségét  jelzi,  hogy  a

túljelentkezési mutatók itt is egyre magasabbakká váltak az évek során,

és a bekerülő felvételizők vizsgapontszámai is egyre magasabbak lettek.

2.1.3 Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate)

Az iskolánkban 1992-ben beindult International Baccalaureate (IB)

Program rögvest az első megmérettetésnél nagy sikert hozott. Iskolánk a

világ  legjobb  átlagú  diplomaeredményét  érte  el  az  akkor  közel  100

országban működő oktatási rendszerben. A jó eredmények és az ezekből
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következő automatikus magyar  és  külföldi  egyetemi felvételi  lehetőség

miatt  is  szép  számú  jelentkezőből  válogathattunk.  Később  a  magyar

felsőoktatási  felvételi  rendszer  átalakulásával  (a  központi  szabályozás

visszavonásával  a  hazai  felsőoktatási  intézményekkel  egyesével  kellett

megállapodnunk  az  IB  diploma  eredményének  elfogadásáról)  némileg

megcsappant  az  IB  tagozatra  jelentkezők  száma.  Ez  az  időszakonként

jelentkező  hullámvölgy  azóta  is  néha  előfordul,  néha  viszont  annyi  a

jelentkező,  hogy  nem  is  tudjuk  mindenkinek  az  igényét  kielégíteni.

Iskolánk  azonban  a  szűkös  időkben  is  kitartott  a  program  folytatása

mellett. Tettük ezt egyrészt azért, mert a tantestület meggyőződése volt,

hogy  az  IB  program  olyan  értékeket  hordoz,  amelyeket  a  magyar

közoktatási rendszerben csak így lehet megőrizni, másrészt a jelentkező

és  lelkes  tanulóinknak  szerettük  volna  biztosítani  a  lehetőséget.  Az

évekkel később hazánkban is bevezetett kétszintű érettségi rendszerében

sok helyen felismerhetőek a nemzetközi érettségi vizsga szervezésének és

értékelésének az elemei. Biztosra vehető, hogy iskolánk tapasztalatai és a

nálunk az e területen elvégzett felmérések, kutatások és tanáraink által

kiadott  publikációk  nagyban  hozzájárultak  a  hazai  oktatási  rendszer

modernizációjához. Nyilvánvaló, hogy a későbbiekben is érdemes lesz az

illetékeseknek figyelembe venni ezt a kínálkozó lehetőséget. 

2013-ban  egy  kormányrendelet  alapján  tantárgyankénti

akkreditációhoz kötötték az emelt szintű vizsgatantárgyak elismerését a

hazai  felsőoktatási  rendszerbe  való  pontbeszámításhoz.  Ez  komoly

visszaesést  okozott  az  IB  magyarországi  reputációjában,  hiszen  a

programra  jelentkező  diákok  jelentős  százaléka  magyar  egyetemeken

képzelte volna el a továbbtanulását. Mintegy másfél éves kitartó érvelés,

lobbizás, és nem utolsó sorban az Oktatási Hivatal – mint eljáró hatóság –

által felkért szakértők kedvező véleménye alapján mára a történelem és

földrajz kivételével az összes iskolánkban emelt szinten tanított tantárgy

megkapta az akkreditációt,  így diákjaink ismét igen kedvező feltételek

mellett választhatnak maguknak egyetemet.

Szubjektív beszámolókból és objektív mérési adatokból is tudjuk, hogy

az  IB-n  végzett  diákok  nagyon  jól  teljesítenek  a  magyar  felsőoktatási
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rendszerben  és  ők is  és  tanáraik  is  általánosságban úgy  nyilatkoznak,

hogy  a  középiskolában  elsajátított  speciális  képességek

(problémamegoldás-központú  feladatok,  esszéírás,  könyvtári

kutatómunka  módszertanának  ismerete,  laborban  szerzett  gyakorlat  a

kísérleti  tantárgyakból  stb.)  nagyban  hozzájárultak  az  egyetemi

feladatokhoz  kapcsolódó  nehézségek  könnyebb  átvészeléséhez  mind  a

társadalom- mind a természettudományok területén.

A tantestület szempontjából a Nemzetközi Érettségi Programban való

részvételünk még további előnyökkel is járt.  A kötelező továbbképzések

során kül- és belföldi konferenciákon ismerkedhettek meg a kollégák a

legújabb oktatási módszerekkel és eszközökkel, láthattak más iskolákat,

tanulásszervezési  modelleket,  ötleteket  és  építhettek  ki

munkakapcsolatot külföldi tanárokkal. 

2.1.4 KEKSz program

A Nemzetközi Érettségi Program része a CAS (creativity,  action and

service, azaz kreativitás, fizikai (sport) tevékenység és szociális munka).

Ezt  a  programot  annyira  hasznosnak  és  a  magyar  közoktatási

rendszerben hiánypótlónak találtunk, hogy bevezettük az IB-n kívül is az

összes évfolyamunk első két osztályában  KEKSz program (kreativitás,

erőbedobás,  közösségépítés  és  szolgálat)  néven.  A program immár 18

éve  (1998-tól)  működik  és  rendkívül  sok  haszonnal  jár  mind  a  benne

résztvevő tanulók, a szervezésben segítő pedagógusok, mind a „szolgálat”

tevékenységekben  érintett  iskolánk  tanulóitól  segítséget  kapott

személyek és szervezetek szempontjából egyaránt.

A KEKSz program szolgálat része nagyban összecseng a köznevelési

törvény által megkövetelt IKSZ (iskolai közösségi szolgálat) előírásaival,

így  a  tanulóink  többsége  külön  erőfeszítés  nélkül  teljesítette  az

érettségire bocsátáshoz szükséges feltételeket ezen a területen is.

2.1.5 Gépírásoktatás

A  Nemzeti  Alaptanterv  és  a  kerettantervek  bevezetésével  és  a

számítógépek  használatának  megkerülhetetlenségével  a  hagyományos
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technika tantárgyat iskolánkban is kiszorította az informatika oktatása.

Ezt a Karinthy Frigyes Gimnáziumban már 1997-től kiegészítettük azzal,

hogy  tanulóink  az  első  tanévük  során  az  informatika  óra  keretében

megtanulnak 10 ujjal „vakon” gépelni. Ezt egy fél éves  gépírás kurzus

keretében  tudjuk  megvalósítani.  Tudásukat  később  nem  csak  a

számítástechnika  órákon,  hanem a  mindennapi  életben is  nagyszerűen

kamatoztathatják.

2.1.6 Könyvkiadó

Elsősorban  a  két  tanítási  nyelvű  tagozatok  tankönyvigényeinek

enyhítésére  tanáraink  rendkívül  sok  önállóan  összeállított  oktatási

anyagot  készítettek  az  évek  során.  2002-ben  főleg  a  fénymásolási

költségek csökkentését tartva szem előtt indítottuk el könyvkiadónkat. A

kerülettel, mint fenntartóval történt egyeztetés és az alapító okiratban is

megfogalmazott  tevékenységi  kör  bővítése  kapcsán  megalakult  a

Karinthy Frigyes Gimnázium Kiadó, amely oktatási segédanyagokkal,

az iskolai munkát segítő kiadványokkal jelent meg a könyvpiacon. Ez a

tevékenység  a  fenntartóváltás  után  is  benne  maradt  a  Szakmai

Alapdokumentumunkban, bár a finanszírozási nehézségek miatt az utóbbi

3  évben  a  kiadó  ideiglenesen  felfüggesztette  működését,  de  még

rengeteg megvalósítandó ötletünk vár kibontakozásra.

2.1.7 Tehetséggondozó iskola

A Karinthy Frigyes Gimnázium a tehetséggondozást mindig is az egyik

legfontosabb feladatának tartotta. Szerencsére a kemény felvételi szűrőn

át hozzánk bekerülő diákok között kiemelkedő számú tehetséges gyerek

van. Itt természetesen nem csak matematika, vagy kémia talentumokra

kell gondolni. Számtalan kiemelkedő muzsikus, jó néhány színészpalánta,

kiváló  előadó,  szervező,  táncos  került  már ki  osztálytermeinkből,  de  a

tantárgyakban tehetséget mutató diákjaink is örömteli kihívást jelentenek

a tehetséggondozó programokban dolgozó tanároknak.

Ennek a területnek 2008-tól hivatalosan is elismert képviselői vagyunk.

Akkor  jelent  meg  ugyanis  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium
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pályázata  azon  középiskolák  számára,  amelyek  a  középfokú  felvételi

eljárás  tekintetében  "Tehetséggondozó  középiskola"-ként  kívánták

feladataikat ellátni. A cím elnyerésének számos kritériuma volt, amelyek

vállalására viszonylag kevés középiskola gondolhatott. Végül országosan

mindössze 19 intézmény nyerte el ezt a büszkeségre okot adó címet és

ezzel a jogosultságot arra, hogy bizonyos fokig kiemelkedjenek a központi

felvételi rendszerben részt vevő többi középiskola közül. A címet elnyerő

iskolák  köre  magáért  beszél:  a  Karinthy  Gimnázium mellett  például  a

budapesti Fazekas, Apáczai, Eötvös, Berzsenyi, a miskolci Avasi és Földes

Ferenc  Gimnázium,  a  veszprémi  Lovassy  és  az  ugyancsak  veszprémi

Vetési Albert Gimnázium lett tehetséggondozó középiskola. A következő

években  sajnos  a  címmel  járó  egyik  leghasznosabb  lehetőség

megszűntetésre  került,  azaz  nem  szerveztek  központilag  külön,  más

típusú tudást mérő írásbeli felvételi vizsgát ezeknek az iskoláknak. Mi a

szóbeli  felvételi  vizsgáztatás  bevezetésével  tudtuk  áthidalni  ezt  a

problémát.

2.1.8 Az iskolánkba való felvételi vizsga rendszerének fejlődési állomásai

Minden iskola pedagógiai és szakmai eredménye nagyon sokban függ

attól,  hogy  milyen  képességű  diákokat  sikerül  felvennie  a  kezdő

évfolyamra.  Éppen  ezért  a  Karinthy  Frigyes  Gimnáziumnak  mindig  is

fontos  kérdés  volt  a  felvételi  eljárás  gondos  megtervezése  és  korrekt

lebonyolítása.  A  jelentkező  nyolcadik  évfolyamos  diákoknak  komoly

felvételi vizsgán kell megfelelni az iskolába való bekerüléshez, hiszen a

középiskolai tanulmányaik alatt az átlagosnál jelentősen nagyobb terhelés

vár majd rájuk. Különösen igaz ez a két tanítási nyelvű tagozatokon.

A  központi  középiskolai  felvételi  vizsgák  országos  bevezetését

megelőzően iskolánknak hosszú éveken át saját készítésű írásbeli felvételi

vizsgája  volt.  Később ezeket  a  feladatsorokat  jó  néhány budapesti  két

tanítási  nyelvű  középiskolával  együttműködésben  dolgoztuk  ki,  írattuk

meg és értékeltük. A közösen összeállított feladatlapokat azonos időben

írták a nyolcadikos jelentkezők, és a közösen megállapított kritériumok

alapján  történt  javítás  és  értékelés  után az  eredményeket  a  résztvevő
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iskolák  kölcsönösen  elfogadták.  Az  együttműködés  hosszú  éveken

keresztül  valóban  példaértékű  volt.  Mind  a  kérdéseket  összeállító

szaktanárok,  mind  a  koncepciót  elfogadó  és  finomhangolást  végző

iskolavezetők szoros munkakapcsolatban álltak a felvételi  időszak alatt,

és  a jelentkezők tájékoztatását,  vizsgáztatását valamint az eredmények

feldolgozását összehangoltan végezték. Bár ennek az együttműködésnek

a központi felvételi rendszer bevezetésével vége szakadt, a jó kapcsolat

továbbra  is  megmaradt  az  érintett  intézmények  között,  ami  nagyon

hasznosnak  bizonyul  a  közös  problémák  megoldása  és  az  igények

megfogalmazása során.

A központi felvételi vizsga jelenlegi rendszere is több lépcsőben alakult

ki.  A  legfontosabb  iskolánkat  érintő  újítás  a  szóbeli  vizsga  bevezetése

volt.  Erre  végül  azért  került  sor,  mert  a  jelentkezők  által  hozott

pontszámok  meglehetősen  heterogén  forrásokból  származtak,  és  ezért

lehetetlen  volt  kizárólag  annak  alapján  sorba  állítani  a  felvételizők

teljesítményét. Szükségessé vált egy objektív iskolai szűrő is, amelynek

segítségével  megpróbáljuk  kompenzálni  a  hozott  eredmények  között

meglévő különbségeket,  és  nem utolsó  sorban azokra a  képességekre,

adottságokra koncentrálni, amelyeket iskolánk tanulóitól megkövetelnek

a magas szintű elvárások. Így lehetünk biztosak abban, hogy a bekerülő

diákok  képesek  lesznek  megfelelően  teljesíteni  és  frusztrációtól

mentesen, jó élményekkel megerősítve végezhetik el a középiskolát.

2.1.9 Tantárgyi specializációk beindítása

Különösen az  önállóan  összeállított  felvételi  feladatlapok  idején  volt

fontos, de a szóbeli felvételi  vizsgák évről évre történő finomhangolása

miatt  ma  is  lényeges  kérdés,  hogy  a  bekerülési  feltételeket  és  ezzel

összefüggésben  a  végül  felvételre  került  tanulók  képességeit,

elégedettségét  folyamatosan  ellenőrizzük.  Amikor  a  teljesítményük

alapján iskolába felvehető, de ennek ellenére mégis másik középiskolát

választó tanulókat megkérdeztük döntésük okairól, azt válaszolták, hogy

iskolánk kínálatából hiányzik a szaktárgyi tagozat, így jó páran inkább egy

ilyen képzési formát is ajánló gimnázium mellett tették le a voksot.

22



Természetesen  a  két  tanítási  nyelvű  képzési  formából,  ami  szintén

rendkívül  vonzó és  főként  szakmailag kiválóan megalapozott  adottsága

iskolánknak,  nem  akartunk  engedni.  Így  amellett  döntöttünk,  hogy  a

törvény adta lehetőségek határáig terjesztjük kínálatunkat, és a 2007-es

tanévtől  bevezettük  a  tantárgyi  specializációkat.  Az  igények  felmérése

után  kikristályosodott,  hogy  elsősorban  matematikából,  a

természettudományi  tárgyakból  és  ezeken  kívül  humán  területen  van

szükség további óraszámok beépítésére. A mindössze heti 1-2 órával több

lehetőség a tananyag nagyobb mélységű elsajátítására, valamint a humán

tagozat  esetében a  magyar  nyelv  és  irodalom bontott  csoportban való

tanítása  azonnali  eredményeket  hozott.  Már  a  következő  évtől  sok

elismerő  visszajelzést  kaptunk  az  érintett  szülőktől,  családoktól  és  az

iskola versenyeredményei is tovább javultak. A specializációs rendszer az

eltelt  9  év  alatt  tovább  finomodott,  és  mind  az  érintett  tantárgyak

tananyagában,  ütemezésében,  mind  a  különböző  specializációkra

jelentkező  diákok  jelentkezésének  kezelésében  igyekszünk  mind

pontosabban megfelelni az elvárásoknak.

2.1.10 Épületkorszerűsítési munkák

Az  épület  strukturális  és  gépészeti  elemei  a  kezdetektől  tartó

folyamatos  karbantartásnak  és  ellenőrzésnek  köszönhetően  megfelelő

állapotban vannak.  A mindenkori  iskolavezetés  az önállóan gazdálkodó

időszakban is  nagy hangsúlyt fektetett  –  tervszerűen végzett  megelőző

karbantartások  formájában  –  erre  a  feladatra.  Belső  és  külső

szakemberek  rendszeresen  vizsgálták  át  a  különböző  szerkezeti  és

épületgépészeti  egységeket,  így  az  elavult  vagy  meghibásodással

fenyegető  alkatrészek  cseréjére  ütemezett  és  tervezhető  volt.

Szerencsére  a fenntartó/működtető  váltás  után is  érezhetjük  a kiemelt

figyelmet  a  karbantartási  és  felújítási  feladatokat  ellátó  Városgazda18

Nonprofit  Zrt.  részéről.  Szakembereik  évente  többször  egyeztetnek  az

iskola vezetésével és rendszeresen konzultálnak a technikai személyzettel

a felmerülő technikai problémákról, így a működőképesség folyamatosan

biztosított. 
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Természetesen  soha  nem  elégedtünk  meg  azzal,  hogy  „csak”

fenntartsuk az eredeti állapotot, hiszen a 30 éve épült iskolai főépület ma

már  sok  tekintetben  nem  felel  meg  a  modern  kor  követelményeinek,

szabványainak, műszaki és társadalmi elvárásainak. Nem beszélve a jóval

régebben álló és ezért szerkezetében, infrastruktúrájában is elavultabb

kisebbik  épületről.  Éppen  ezért  a  tervezés  során  a  felújítások  nem

egyszerűen az eredeti állapot visszaállítását célozták, hanem az érintett

helyiségek modernizációját is. Ebben a feladatban szerencsére többnyire

partner a Városgazda18 Zrt. is, így az épületek modernizációja nem állt le

az  utóbbi  években  sem.  Az  elvégzett  felújítási  feladatokat  lásd  a

mellékletben.

2012  augusztusában  fejeződött  be  a  KEOP-5.3.0/A/09-2010-0191

számú  pályázat  révén  iskolánk  épületeinek  energetikai  korszerűsítése

közel 153 millió forint összértékben, ami egy régi problémát orvosolt az

elavult nyílászárók teljes körű cseréje formájában. Ugyancsak kicserélték

a főépület gázkazánjait rendkívül modern, kondenzációs kazánokat építve

be  az  elavult  fűtési  rendszer  helyébe.  Itt  még sajnos  várat  magára  a

radiátorok vezetékrendszerének egy hőcserélővel történő leválasztása és

a  kazánkör  zárttá  tétele,  de  ígéretet  kaptunk ennek  a  fejlesztésnek  a

megvalósítására 2016 során.

Személy szerint rendkívül fontosnak tartom az épületben elhelyezett

korszerű  ivókutak meglétét  és  rendszeres  szűrőcseréjét,

karbantartását. Ezek a mechanikai és nagyon hatékony aktív szénszűrővel

felszerelt, kellemes hőmérsékletűre hűtött csapvizet szolgáltató eszközök

az egészséges táplálkozási szokások népszerűsítésére, azon belül főleg a

cukrozott  és  szénsavas  üdítőitalok  fogyasztásának  visszaszorítására

alkalmasak.

2.1.11 Az  Alapítvány  által  átvett  feladatok  –  Autóbuszok

üzemeltetése

Önállóan  gazdálkodó  intézményként  (2012  végéig)  a  bevételek

megteremtésének  egyik  jelentős  forrása  volt,  hogy  gimnáziumunk

autóbuszokat  üzemeltetett.  Ezt  a  feladatot  (a  gépjárművekkel  együtt)
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jelenleg az iskola alapítványa vette át. Az egyik (a nagyobb értékű) busz

már eredetileg is az Alapítvány tulajdonában volt, azt csak üzemeltetésre

adta át térítés nélkül a gimnáziumnak. A külföldi utakra is levizsgáztatott,

korszerű  járművek  önköltségi  áron  viszik  tanulóinkat

osztálykirándulásokra, külföldi csere- és tanulmányi utakra, a fennmaradó

időben pedig kerületi és külsős bérfuvarozást vállalunk. Alapítványunk az

így  keletkezett  bevételeiből  sok  területen  segíti  az  iskolai  fejlesztések

megvalósulását.

A gimnázium személyi állományából szintén az Alapítvány égisze alá

került gépkocsivezetők rendkívül felkészült, elsősorban iskolai szervezésű

utakra  specializálódott,  diákokkal  bánni  tudó,  nagy  tapasztalattal  bíró

szakemberek.  A  diákcsoportokat  kísérő  pedagógusok  is  nyugodtan

számíthatnak rájuk, ötleteikre, tanácsaikra az utazások során.

2.2 Az  intézmény  környezetének  általános  szociológiai,

demográfiai jellemzése

2.2.1 Az iskola lokalizációja, ismertsége

Az iskola  területi  elhelyezkedése  összességében  kedvező.  A  patinás

belvárosi  gimnáziumokkal  szemben  az  egyetlen  problémát  a

városközponttól való nagy távolságunk jelenti, vagyis az, hogy a központi

vagy budai kerületekből  a Karinthyba felvételiző tanulóknak napi 1-1,5

óra tömegközlekedésben eltöltött  időre kell  számítaniuk az iskolába és

onnan  a  hazautazáshoz.  Ez  természetesen  a  tanárnak  jelentkező

kollégákat is  befolyásolja  döntésükben.  A belvárosi  iskolákkal szemben

azonban  pozitívumként  esik  a  latba,  hogy  iskolánk  kellemes,  csendes,

parkos  környezetben,  más  iskoláktól  és  művelődési,  egészségügyi  és

sportintézményektől  körülvéve  található.  A  környező  családiházas

övezetben, illetve a közeli új építésű modern lakóparkokban élő kerületi

polgárok  előszeretettel  jelölik  meg  iskolánkat  gyermekeik  számára

továbbtanulási  céllal.  Az  iskola  vonzáskörzetében  szerencsére  nem

jellemző a lakosság elöregedése, a terület folyamatosan fejlődik, szépül.
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A Karinthy Frigyes Gimnázium az elmúlt 30 év során komoly rangot

vívott  ki  magának  nemcsak  a  kerületben  és  a  dél-pesti  régióban,  de

fővárosi,  sőt  országos  szinten  is.  A  környékbeli  általános  iskolák

nyolcadikosai és szüleik szemében komoly célkitűzés a Karinthyba való

bekerülés,  megfelelve  a  felvételi  vizsgán.  Lassan eljutunk oda,  hogy a

kerület értelmiségének, döntéshozó rétegének egyre nagyobb százaléka

kötődik iskolánkhoz, akár azáltal, hogy a gyereke a Karinthyba jár vagy

ott végzett, akár úgy, hogy ő maga érettségizett a gimnáziumban, sőt az is

egyre  gyakoribb,  hogy  egykori  tanítványaink  gyermekei  tanulnak  a

kezünk alatt.

Ez persze nem jelenti azt, hogy iskolánkba csak egy szűk értelmiségi

réteg gyermekei tudnak bekerülni. Örömmel fogadjuk és minden erőnkkel

segítjük a hozzánk jelentkező tehetséges diákokat függetlenül attól, hogy

ki  milyen  gyökerekkel  rendelkezik.  A  felvételi  vizsga  objektív,  soha

semmilyen  körülmények  között  sem  vizsgáljuk  a  tanuló  szociális

körülményeit,  szülei  foglalkozását,  beosztását.  Az egyetlen ami számít,

hogy az adott diák hogyan teljesít a felvételi vizsgán.

2.2.2 Körzet szerinti megoszlás változásai

A beiskolázási  körzet  szerinti  megoszlás  fokozatosan,  de  jelentősen

változott a gimnázium alapítása óta.  A legelső évben jellemzően szinte

csak  kerületi,  vagy  közeli  lakóterületekről  bejáró  tanulók  jelentkeztek

iskolánkba.  A  két  tanítási  nyelvű  tagozat  beindulásával  (1987-től)  a

hatalmas  túljelentkezés  volt  a  jellemző,  szinte  országos  kiterjedtségű

beiskolázással  és  nem  volt  ritka  a  balassagyarmati,  százhalombattai,

paksi  tanuló  sem.  Napjainkban  iskolánkba  többnyire  Budapest

területéről,  illetve  a  közeli  agglomerációból  bejáró  gyerekek

jelentkeznek. Ezen belül a XVIII. kerületi gyerekek száma az elmondottak

következtében jelentősen nőtt.  A két  tanítási  nyelvű középiskolák és  a

nyelvi előkészítő évfolyamok országos elterjedésével a távolabbi, főleg a

budai  fővárosi  kerületekből  iskolánkba jelentkező  nyolcadikosok  száma

visszaesett. Ez abból a szempontból kedvezőtlen folyamat, hogy a felvételi

vizsgákon a kisebb merítés óhatatlanul ahhoz vezet, hogy jó képességű
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tanulókat veszítünk el a beiskolázásnál csak azért, mert nem vállalják a

naponta megteendő hosszú utazást.  Ez a hatás a Nemzetközi Érettségi

Programra  hozzánk jelentkező  tanulóknál  már  nem érezhető.  Egyrészt

mivel ez esetben már 17-18 éves diákokról van szó, akiknek a közlekedés

már  jóval  kevésbé  jelent  gondot,  másrészt  ezt  a  kurzust  magyar

közoktatási  intézményként  a  Karinthy  Gimnáziumon  kívül  csak  a

debreceni Tóth Árpád Gimnázium kínálja a tanulóknak. 

A  hozzánk  irányuló  felvételi  igények  számát  a  jövőben  nagy

valószínűséggel  számunkra  kedvezően  érinti,  hogy  a  nemrégiben

bevezetett  jogszabályok  szerint  a  jövőben  csak  azok  az  oktatási

intézmények  indíthatnak  két  tanítási  nyelvű  képzést,  ahol  az  oktatás

minőségi (kimeneti) mutatói megütnek egy bizonyos szintet. Szerencsére

elmondhatjuk,  hogy  a  Karinthy Frigyes  Gimnázium magasan teljesíti  a

megkövetelt  normákat.  Ugyanakkor  előreláthatólag  jelentősen  csökken

majd  a  kínálat  ilyen  típusú  iskolából,  mert  sok  két  tanítási  nyelvűnek

mondott intézménynek fel kell hagynia ezzel a képzési formával. Így egy

dominánsan  keresleti  piacon  kell  majd  ugyanazt  a  jó  minőségű

„terméket” ajánlanunk.

Kollégiumunk  nem  lévén,  vidéki  tanulóinkat  közeli  középiskolai

kollégiumok  férőhelyein  tudjuk  elhelyezni.  Több  színvonalas

diákkollégiummal  is  van  olyan  megállapodásunk,  hogy  a  Karinthyba

felvett tanulókat helyi felvételi eljárás nélkül befogadják, amennyiben van

szabad férőhelyük.

2.2.3 Hátrányos helyzetű tanulók

Tanulóink között a hagyományos értelemben vett veszélyeztetett vagy

hátrányos  helyzetű  gyerek  nem,  vagy  nagyon  ritkán  fordul  elő.  A

központilag  finanszírozott  gyermekvédelmi  felelős  státusz  megszűnése

után  a  bármi  okból  külön  odafigyelésre  szoruló  tanulóinkat  az

osztályfőnökök  kísérik  figyelemmel  és  szükség  esetén  kezdeményezi  a

szülőkkel,  iskolapszichológussal  való  kapcsolatfelvételt.  Az  iskolában  a

tankerület  által  delegált  iskolapszichológus  rendel.  Az  osztályfőnökök
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által küldött tanulók ellátása mellett marad ideje arra is, hogy a rendelési

ideje alatt önállóan jelentkező diákok problémáival is foglalkozzon.

A  pedagógiai,  emberi  segítségnyújtáson  kívül,  ha  csak  tehetjük,

pályázatok  vagy  alapítványi  támogatások  megszerzésével  anyagi

segítséget is próbálunk szerezni a rászoruló tanulók családjának. Ezeknek

a  lehetőségeknek  a  meghirdetését,  a  kapott  támogatások  szétosztását

jellegüktől függően az iskolavezetés az osztályfőnökök segítségével végzi.

Az  iskola  alapítványának  kuratóriuma  szintén  elsősorban  osztályfőnöki

javaslat alapján dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

2.3 Emberi erőforrás

2.3.1 A Karinthy Frigyes Gimnázium dolgozói kollektívája

Elmondható,  hogy  a  Karinthy  Frigyes  Gimnázium  kollektívája  a

pedagógusokat és az ügyviteli, technikai dolgozókat is beleértve nagyon

jól összekovácsolódott az évek során. Ebbe a jó hangulatú és alapvetően

barátságos  munkakörnyezetbe  könnyen  és  zökkenőmentesen  tudnak

beilleszkedni  az  újonnan  jövő  kollégák  is.  Egymásra  figyelő,  egymás

munkáját segítő, jó munkatársi légkör alakult ki. Sajnos főleg a nevelést

és  oktatást  közvetlenül  segítő  (NOKS)  kollégák körében–  elsősorban  a

bérezés versenyképtelensége miatt – több személyi változás is történt az

elmúlt 3 év során. Ez több alkalommal is érintette a munkaügyis pozíciót,

valamint  a  stúdiós  és  a  laboráns  személyét  is.  Amíg a  fenntartó  által

többször megígért, átfogó országos bérrendezés nem következik be, ezek

a munkakörök továbbra is állandóan veszélyben lesznek. Sokat segítene a

helyzeten,  ha  legalább  a  munkáltatói  döntésen  alapuló  bérkiegészítés

intézményét  vissza  lehetne  állítani,  hiszen  iskolánkban  ezekben  a

munkakörökben a minimálisan szükségesnél  jóval magasabban képzett,

jellemzően  (akár  több)  nyelvvizsgával  is  rendelkező,  rendkívül  jól

felkészült munkatársak dolgoztak és dolgoznak jelenleg is. Az esetükben

különösen  indokolt  lenne  a  bérszínvonal  érezhető  emelése  a  jelenleg

engedélyezett minimum szintről.
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2.3.2 A munkavállalókat érintő átfogó változások

Ahogy az korábban más összefüggésben már említésre került, sajnos

nem volt szerencsés irányú változás, hogy az iskolában dolgozó mintegy

100  munkavállaló  5  különböző  munkáltató  fennhatósága  alá  került.  A

pedagógusok  és  a  NOKS-os  dolgozóknak  a  KLIK  a  munkáltatója,  a

takarítóknak,  éjjeliőröknek,  portásoknak,  valamint  az  egyik  gazdaságis

kolléganőnek a  GESz (Gazdasági  Ellátó  Szervezet),  a  karbantartóknak,

fűtőnek,  gondnoknak  a  Városgazda18  Nonprofit  Zrt.,  a  konyhai

dolgozóknak az EuRest, a gépkocsivezetőknek az alapítvány. Bonyolítja a

dolgot, hogy a felsoroltak közül egyiknek sem munkáltatója az igazgató,

aki  ugyanakkor  felel  a  teljes  intézmény  szabályos  működéséért.  (lásd

„Szervezeti ábra 4.2 pont)

2.3.3 A tanári kar

2.3.3.1 Általános adatok

A gimnázium a tantárgyfelosztás  alapján a 2015/2016-os tanévre 67

pedagógus  és  egy  pszichológus  álláshellyel  rendelkezik.  Az  óraadó,

félállású kollégák miatt  a tanárok száma ennél  magasabb (74 fő).  Hat

tartósan távollévő (CSED/GYED) kollégánk van.

A  tantestületben  a  nő-férfi  arány  az  országosan  jellemző  iskolai

átlagnál kiegyensúlyozottabb, bár a hölgyek nálunk is nagyobb számban

(49 nő 25 férfi) képviseltetik magukat. Minden a Karinthy Gimnáziumban

tanító  kolléga  rendelkezik  a  munkakörének  betöltéséhez  szükséges

egyetemi mesterképzésben szerzett  diplomával.  Négy tanárunknak van

doktori  fokozata,  közülük egy fő  diplomás gyógyszerész,  hárman Ph.D.

fokozatot  szereztek.  A  részmunkaidőben  alkalmazott  kollégák  magas

száma két oknak tulajdonítható. Egyrészt a GYED-ről visszatért kismamák

általában nem teljes óraszámban kezdik meg munkaviszonyukat és pár év

alatt  érik  el  a  teljes  munkaidejű  jogviszonyt,  másrészt  a  Nemzetközi

Érettségi  Programban  a  magyar  oktatási  rendszerben  nem  általános

tantárgyak is szerepelnek (pszichológia, közgazdaságtan), amelyeket csak

részmunkaidős kollégák alkalmazásával tudunk megoldani. A hosszú távú
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célok  között  szerepel  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott  tanárok

arányának növelése.

Pedagógusok száma 74 fő

ebből nő 49 fő

ebből férfi 25 fő

Határozatlan  idejű

munkaviszonyban

64 fő

Határozott  idejű

munkaviszonyban

10 fő

Teljes  munkaidőben

alkalmazott

53 fő

Részmunkaidőben

alkalmazott

19 fő

Óraadó 2 fő

Tartósan távol (GYED-en) 6 fő

Gyakornok besorolású kolléga 4 fő

Pedagógus  I  besorolású

kolléga

63 fő

Pedagógus  II  besorolású

kolléga

9 fő

Mesterpedagógus  besorolású

kolléga

2 fő

Egyetemi  végzettségű

(mesterfokozat)

74 fő

Szakvizsgával rendelkezik 10 fő

Doktori címmel rendelkezik 4 fő

A nyugdíjkorhatárt közelítő kollégák száma (a következő vezetői ciklus

során érik el az öregségi nyugdíjra jogosító életkort) 4 fő, akikből 2 fő

intézményvezető-helyettesi beosztásban dolgozik.

2.3.3.2 A tantestület tagjainak képzettsége, felkészültsége

A tantestület  tagjai  rendkívül magasan kvalifikáltak és  folyamatosan

képezik magukat. A tanárok jelentős részének (17 fő) van két, sőt többnek

(4  fő)  három  diplomája.  Kilenc  –  a  két  tanítási  nyelvű  tagozatokon

célnyelven oktatott szaktárgyat tanító – kolléga végezte el a nyelvtanári

szakot  a  meglévő  diplomája  mellé,  így  a  szaktárgyait  még  magasabb

nyelvi  kompetenciával  tudja  oktatni.  A  Köznevelési  törvényben  előírt,

majd a 2013. évi LV. törvény 20. §-a által finomított szabályozás kimondja,

hogy a  két  tanítási  nyelvű tagozatokon  „az  adott  évfolyamon az  adott

tantárgy  tanításához előírt  szakképzettség  (tanító,  tanár)  és  az  iskolai

nevelés-oktatás  nyelvének  tanítására  jogosító  tanító,  tanár,  nyelvtanár-
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szakképzettség  vagy  az  adott  tantárgy  nem  magyar  nyelven  történő

oktatásához  szükséges  nyelvi  ismeretek  alapképzésben,

mesterképzésben,  szakirányú  továbbképzésben  történő  elsajátításának

igazolása” szükséges 2017. szeptember 1-től kezdődően. Ez a szabályozás

8 kollégát érint az iskolában közvetlenül, akiknek jelenleg nincs meg a

törvény által megkövetelt nyelvi végzettsége, bár az elmúlt évek (többük

esetében évtizedek) kiváló szakmai eredményei a bizonyíték arra, hogy a

nyelvtudás nem a papírokon múlik. Több módon is megpróbáltuk felhívni

a törvényalkotók és az oktatásirányítás figyelmét erre az anomáliára és

kaptunk  is  biztató  ígéreteket,  ennek  ellenére  a  jelenlegi  jogszabályi

környezetben arra kell készülni, hogy az érintett kollégák a törvény által

megkívánt továbbképzését határidőre meg kell oldani.

2.3.3.3 Pedagógus továbbképzések

A kétszintű érettségi rendszerre való felkészülés során is az látszott,

hogy a kollégák nagy számban jelentkeztek a továbbképzésekre és több

mint 20 fő szerezte meg az emelt szinten való vizsgáztatáshoz szükséges

képesítést, vagy az érettségi elnöki akkreditációt. A kollégák érdeklődése

a  továbbképzések  iránt  változatlanul  magas,  annak  ellenére,  hogy  az

ingyenes  tanfolyamok  számának  csökkenése  miatt  a  finanszírozást

többnyire saját zsebre kell megoldaniuk. Ez köszönhető a más területeken

is  tettenérhető,  megújulásra  folyamatosan  kész  pedagógusi

hozzáállásuknak. 

Az  utóbbi  években  főleg  a  különböző  IKT-technológiák  tantárgyi

alkalmazására irányuló képzések voltak népszerűek. Az iskolavezetés és a

kollégák  is  odafigyelnek  arra,  hogy  minimum  az  előírt  továbbképzési

kötelezettségüket teljesítsék.

2.3.3.4 Pedagógus életpálya modell

A  pedagógus  életpálya  modell  keretén  belül  eddig  a  pillanatig  9

kolléga  kapott  pedagógus  II  besorolást  és  ketten  a  mesterpedagógusi

szintet érték el.
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Sajnos a 2013. január 1-től bevezetett új bérezési rendszer a Karinthy

Frigyes  Gimnáziumban  dolgozó  pedagógus  kollégák  jelentős  részénél

nem hozta meg azt a várt béremelkedést, ami a bértábla számai alapján

országos  szinten  bekövetkezett.  A  garantált  alapbér  jelentősen

emelkedett ugyan, de a pótlékok és egyéb juttatások elvesztése (az addig

éves szinten két alkalommal is megkapott jutalomról, irodaszerre kapott

ellátmányról  nem  is  beszélve)  a  kollégák  többségénél  nem  jelentett

béremelkedést.

 Évtizedes tapasztalattal, több diplomával rendelkező, tantárgyaikat

idegen nyelven oktató kollégák a bértábla emelkedése és az addig

kapott  pótlékok  egyidejű  elvonása  miatt  több  esetben  kevesebb

fizetést  vihettek  haza,  mint  addig.  A  minőségi  bérpótlék,  a

nyelvpótlék,  a  több  szakos  pótlék  megszüntetésével  a  fizetésük

többet  csökkent,  mint  amennyit  a  besorolási  bérük  növelésével

kaptak. Külön kellemetlen, hogy ez a bércsökkenés elsősorban az

idősebb, képzettebb, tantárgyaikat idegen nyelven tanító tanárokat

érintette,  a  kezdő,  egy  szakos,  csak  magyarul  tanító  kollégák

általánosságban jobban jártak.

 A kiemelten minőségi munkát végző, a fiatal tanárok elé példaként

állítható pedagógusaink bérbesorolása egyik pillanatról  a másikra

megegyezett  a  gyakornoki  pozícióból  éppen  csak  Pedagógus  I

kategóriába átkerült, mindössze 3 éve a pályán lévő kollégával.  A

soros előrelépésekből  adódó néhány ezer forintos  különbség nem

elég számottevő.

 A túlórát vállaló kollégák bére 22 és 26 heti óraszám között nem

megkülönböztethető.  Az  alkalmi  helyettesítésekért,

versenyfelügyeletekért, tanulmányi versenyre való felkészítésért, a

tehetséggondozásért,  szakkörökért  nem  fizethetünk  plusz  bért.

Ezáltal az ezekre a területekre irányuló tanári motiváció érthetően

számottevően csökkent.
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 Bár a Köznevelési törvény 65.§ (4) bekezdése erre lehetőséget ad,

az új  bérezési  rendszer bevezetését  követően jutalmat egyáltalán

nem kaptak tanáraink. 

Itt  szeretném  megemlíteni,  hogy  a  bérezési  rendszer  fent  említett

anomáliái,  valamint  jó  néhány  tanár  ebből  következő  érthető

keserűsége  ellenére  az  iskola  belső  atmoszféráján,  a  tantestület

munkafegyelmén, a tanítás és az iskolai munka színvonalán nem esett

csorba.  Legfontosabb  eredményként  azt  lehet  megemlíteni,  hogy  a

diákok semmi módon nem kerültek hátrányos helyzetbe attól, hogy a

tanáraik  munkaterhelése  növekedett.  Az  eredmények  magukért

beszélnek.  Tanítványaink  tanulmányi  versenyeken,  valamint  az

érettségin  elért  eredményei  tartották  az  iskolánktól  megszokott

színvonalat.  Ez persze  nem jelenti  azt,  hogy nem kell  megmozgatni

minden követ és – ahogy eddig is tettük – minden fórumon jelezni a

döntéshozóknak,  milyen  pontokon  lenne  érdemes  áttekinteni  és

korrigálni  a  bérezési  rendszert,  különös  tekintettel  a  két  tanítási

nyelvű iskolákra. A Köznevelési Kerekasztal jelenleg folyó tárgyalásain

a hírek szerint ez a terület is napirendre kerül.  

2.3.3.5 A  Nemzetközi  Érettségi  Programhoz  kötődő

előmeneteli rendszer

A Nemzetközi  Érettségi  Program  szintén  kínál  előrelépést  a  tanári

ranglétrán.  Ezidáig  a  programban  tanító  8  kolléga  pályázott  sikerrel

vizsgáztatói  pozícióra  és  javít  vagy  értékel  a  világ  sok  tájáról  hozzá

küldött vizsgaanyagokat. Ezt a feladatot csak az a jelentkező pedagógus

kapja meg, aki egyrészt már éveken keresztül bizonyította szaktanárként,

hogy  az  elvárt  szinten  tudja  felkészíteni  a  tanítványait  a  vizsgákra,

másrészt egy meglehetősen magas követelményeket állító akkreditációs

folyamatban is meg kell felelnie a pozíció elnyeréséhez.

2.3.3.6 Kormegoszlás és az ezzel összefüggő tendenciák

A  tantestület  kormegoszlása  kedvező.  Az  iskola  indulásakor  még

pályakezdőnek számító fiatal tanárok fokozatosan vették át a stafétabotot
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a nyugdíjba vonuló kollégáktól, és mára ők váltak a tantestület gerincévé.

Ugyanakkor számos új, fiatal tanerő kapcsolódott be a munkába az évek

során, így a tantestület átlagéletkora közel változatlan maradt. Amíg erre

a jogszabályok lehetőséget adtak, örömmel tartottunk a testületben olyan

a  nyugdíjkorhatárnál  idősebb  tanárokat  is,  akiknek  a  tapasztalatára,

rutinjára és segítőkészségére számíthatott az ifjabb korosztály. 

2.3.3.6.1 A nyugdíjas kollégák helyzete

Hosszú éveken keresztül az volt a gyakorlat, hogy a nyugdíjba vonuló

kollégák az esetek többségében nem egyik napról a másikra hagyták el a

„fedélzetet”, hanem fokozatosan vállaltak évről évre kevesebb óraszámot,

így  adva  át  a  helyüket  az  utódoknak.  A jelenlegi  szabályozás  azonnali

bevezetése  erre  nem  adott  lehetőséget,  mivel  az  öregségi

nyugdíjkorhatárt  elérve  csak  külön  engedéllyel  dolgozhat  tovább  a

kolléga.  Az  engedélyeztetési  procedúrát  kevesen  vállalják,  inkább

feladják  a  tanítást.  A  Köznevelési  törvény  65.§  (7)  bekezdésének

alkalmazására pedig még nem alakult ki  az a gyakorlat,  amivel  élve a

nyugdíj  előtt  álló  kollégák  fokozatosan  tudnának  csökkenteni  a

munkaidejükön, nem beszélve arról, hogy a nyugdíjuk megállapításánál is

kedvezőtlenül  befolyásolná a végső összeget az így kapott alacsonyabb

fizetés. Vannak azonban olyan lelkes tanáraink, akik nyugdíjba vonulásuk

ellenére  rendszeresen  visszajárnak  és  szakkörökhöz,  tehetséggondozó

programokhoz,  egyéb  iskolai  rendezvényekhez  kapcsolódva  kiveszik  a
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részüket  a  közös  munkából.  Őket  nagy  szeretettel  fogadjuk,  és  a

lehetőségekhez mérten minden segítséget megadunk nekik, hogy minél

tovább a tantestület aktív részesei maradhassanak.

Az elkövetkező vezetői ciklusban az iskolavezetés jelenleg még aktív

két tagja szintén eléri a nyugdíjkorhatárt.  Fontos felkészülni arra, hogy

legyen  megfelelően  képzett,  az  iskola  iránt  elkötelezett  és  a  döntési

folyamatokba megfelelően beavatott ifjabb kolléga, aki majd képes lesz

arra, hogy átvegye a feladatokat.

2.3.3.6.2 Pályakezdő kollégák

Iskolánk vezetése sohasem idegenkedett  a pályakezdő fiatal tanárok

alkalmazásától.  Ennek  egyik  alapja  a  tanárképző  egyetemekkel  való

kiváló  munkakapcsolat,  melynek  során  számos  gyakorlótanítását  végző

utolsó  éves  egyetemista  került  iskolánk vezetőtanárainak  szárnyai  alá.

Közülük  –  vezetőtanáruk  biztatására  –  jó  páran  döntöttek  úgy,  hogy

szívesen maradnának a Karinthy Gimnáziumban a diploma megszerzése

után is,  így megpályázták az esetlegesen megüresedő álláshelyeket.  Az

iskola azért  örült  ennek a lehetőségnek,  mert kiváló és már munkájuk

révén  megismert  képességű  fiatal  tanárok  közül  tudta  kiválogatni  a

legrátermettebbeket.

2.3.3.6.3 Fluktuáció

Az  a  kolléga,  aki  egyszer  „megveti  a  lábát”  iskolánkban,  az  a

legtöbbször hosszú időre marad ezen a munkahelyen.  A fluktuáció – a

külföldi  tanárokat  nem számítva,  akik  eleve  legtöbbször  csak  1-2  évre

jönnek hazánkba dolgozni – átlagban az éves 5 % alatt marad. Ha valaki

mégis kiesik, az az eddigi tapasztalatok szerint olyan objektív okok miatt

dönt így, mint például az iskolától távolra költözik, vagy gyermekei száma

miatt főállású anyaként tevékenykedik tovább, esetleg a tanítással járó

időigénnyel összeegyeztethetetlen vállalkozásba kezd. Szakmai okok vagy

személyes  összeférhetetlenség  miatt  csak  nagyon  kevés  tanárunk

keresett  más  munkahelyet  magának.  Ez  az  alkalmazott  pedagógusok

kiválasztási  módszerének  sikerességét  is  mutatja,  vagyis  azt,  hogy  a

munkaközösségeknek alkalma van még idejében, a szerződéskötés előtt
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megismerni  a  hozzánk  pályázó  új  kollégát,  és  megismertetni  vele  az

elvárásokat, valamint a munkakörülményeket.

2.3.3.7 Idegennyelvi lektorok

Mint  már  említettem,  iskolánk  egyik  különlegessége,  hogy  külföldi

tanárok (anyanyelvi lektorok) is tanítanak a tantestületben. Mindkét két

tanítási nyelvű tagozathoz legalább egy-egy, de szerencsére inkább több,

az  adott  nyelvterületről  származó  angol  és  német  anyanyelvű  kolléga

tartozik.

A külföldiek  általában 1-2  évig maradnak nálunk.  Szerződésük vagy

ösztöndíjuk lejártával hazautaznak, esetleg más országban kamatoztatják

tovább  tapasztalataikat.  A  külföldi  tanárok  alkalmazásának  feltétele  a

megfelelő színvonalú tanári szálláshely biztosítása. Ezeket a lakásokat a

két tanítási  nyelvű tagozat indulásakor a fenntartó biztosította a közeli

Havanna  lakótelepen.  Az  eredeti  ingatlanokat  2002-ben  sikerült  egy

közvetlenül  az  iskola  mellett  épült  modern  lakóparkban  található

apartmanokra cserélni a kerületi önkormányzat és nem utolsósorban az

iskola alapítványának támogatásával.

2.3.4 A pedagógusok közösségei

2.3.4.1 Munkaközösségek

Iskolánkban a  munkaközösségek  valódi  alkotói  műhelyek.  Az évente

megválasztott/megerősített  munkaközösség-vezető  a  kibővített

iskolavezetőség tagja, így minden fontosabb változásról, stratégiai tervről

jó előre értesül, illetve részt vesz a döntés-előkészítési folyamatban. Az

így  kapott  információkat  megosztja  a  munkaközössége  tagjaival  is  és

érdekeiket képviseli az iskolavezetőségi megbeszéléseken. 

Új kollégák felvétele előtt minden esetben az érintett munkaközösség-

vezetővel közösen történik a kiválasztás és a jelentkezők értékelése.
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2.3.4.2 Közalkalmazotti tanács

A közalkalmazotti tanács elnöke és tagjai a törvény által meghatározott

területeken  képviselik  a  dolgozókat.  Mindannyian  köztiszteletnek

örvendő, elismert kollégák, akinek az iskolához való lojalitása és a többi

dolgozó, valamint az iskolavezetés irányában megnyilvánuló korrektsége

megkérdőjelezhetetlen.  Véleményük  mindig  átgondolt  és  szakmailag,

emberileg megalapozott.

2.3.4.3 Szakszervezet

Iskolánkban a szakszervezetnek (PSz) inkább csak a hagyományokra

épülő szerepe van. Belső konfliktus kezelésben még soha nem került sor a

szakszervezet  és  az  iskolavezetés  konfrontációjára.  A  külső

érdekképviselettel  kapcsolatban  a  szakszervezeti  bizalmi  sokszor

emlegeti, hogy – bár ők szívesen kiállnak minden kolléga érdekei mellett –

szívesen venné, ha sokkal több, a szakszervezet segítségét és jogi vagy

egyéb  támogatását  igénylő  kolléga  tagként  is  szerepelne  a

nyilvántartásban.  Az  iskolavezetés  hagyományosan  nyitott  a

szakszervezet részéről érkező kérésekre. A felmerülő feladatokat mindig

közösen próbáljuk megoldani.

2.3.4.4 Intézményi Tanács

Ezt a testületet a Köznevelési törvény hívta életre. Tagjai között csak

egy  fő  pedagógus  képviseli  a  tantestületet.  Az  Intézményi  Tanács  a

vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  tartja  üléseit  és  véleményt

nyilvánít a jogszabály által előírt kérdésekben. Feltétlen haszna ennek a

szervezetnek, hogy érintkezési felületet jelent a tantestület, a működtető

önkormányzat  képviselője,  valamint  a  szülői  szervezet  között,  ezért

kitűnően  kihasználható  az  éppen  aktuális  problémák  felvetésére  és  a

közös megoldáskeresésre.  Sajnos magának a testületnek a határozatai,

illetve javaslatai  végrehajtására vonatkozó jogköre nincs,  de artikulálni

tudja  a  felmerülő  gondokat  és  megoldási  javaslatokat  a  megfelelő

fórumokon. 
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2.3.5 A gazdasági és ügyviteli, valamint a technikai dolgozók

A már említett,  erősen fragmentálódott  munkáltatói  viszonyok miatt

nehéz az intézményvezetői pályázatban azokról a dolgozókról vezetőként

említést tenni, akik jogilag nem tartoznak az intézményvezető hatásköre

alá.  Az  intézmény  működőképességének  fenntartása  miatt  azonban

továbbra is fontos azt a helyzetet megértetni és elfogadtatni minden a

gimnáziumban dolgozó munkavállalóval, hogy – függetlenül attól, hogy ki

írja alá a munkaügyi papírjait – az iskola minden dolgozójának közös célja

kell,  hogy  legyen.  Ez  pedig  nem  más,  mint  az  oktató-nevelő  munka

zavartalanságának  elősegítése,  és  minél  magasabb  színvonalon  való

biztosítása.

Szerencsére ezt a helyzetet a kollégák átlátják és az „egy csónakban

evezünk”  érzése  sok  jogi  és  technikai  nehézségen  segítette  már  át  a

dolgozói  kollektívát.  A  különböző  munkáltatók  is  az  évek  során

kidolgoztak  bizonyos  technikákat  a  közös  munka  segítésére.  Az

intézményvezető  külön  megállapodásban  felügyeli  a  GESz  és  a  VG18

alkalmazottainak munkáját, bár az előbbieknél utasítási jogköre nincs, a

dolgozók  feladataira  és  időbeosztására  vonatkozó  javaslatait  a  GESz

illetékesei többnyire elfogadják. A Tankerület – nagyon korrekt módon –

nem szól bele a tanárok és a NOKS-os kollégák munkaidő-beosztásába, ez

az  intézményvezető  feladata,  így  iskolán  belüli  kirívó  aránytalanságok

többnyire nincsenek. Ahol még fejleszteni kellene az együttműködést, az

a béren kívüli juttatások rendszere, mert ezeknek az egymástól független

kezelése  sok  esetben  vezet  feszültségekhez.  Gondolok  itt  az  egy

munkáltatón  belüli  jutalmak  sokszor  nem teljeskörűen  megindokolható

differenciálására,  illetve  a  különböző  munkáltatók  által  nyújtott  javak

(munkaruha, cafetéria, kisértékű ajándék stb.) egyenlőtlen eloszlására. A

rendszer  igazságtalanságát  tetézi,  hogy  a  NOKS-os  dolgozók  a

munkáltatójuk  ismert  pénzügyi  nehézségei  miatt  –  egyetlen  alkalmat

kivéve  –  az  elmúlt  években  egyáltalán  nem  jutottak  béren  kívüli

juttatásokhoz.

Tekintsük át a különböző területeket.
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2.3.5.1 Ügyviteli alkalmazottak

Az  iskolatitkárok mindketten  felsőfokú  végzettségű,  több  nyelvet

beszélő  kollégák,  akik  volt  karinthys  diákként  érzelmileg  is  erősen

kötődnek  az  intézményhez,  így  nagyon  jó  kapcsolatot  ápolnak  a

tanárokkal, szülőkkel és diákokkal is. Munkabírásuk, emberi kvalitásaik,

lojalitásuk  olyan  feladatok  elvégzésére  is  tökéletesen  alkalmassá  teszi

őket, amelyek messze túlmutatnak az iskolatitkári munkakörön. 

A munkaügyi előadónk pedagógiai asszisztens beosztásban dolgozik.

Feladata  rendkívül  felelősségteljes,  hiszen  minden  KLIK-es  dolgozó

munkaügyi  anyagának  kezelésében,  naprakészen  tartásában  és  a

döntések  előkészítésében  fontos  szerepet  játszik.  Mint  már  előzőleg

említésre  került,  ez  a  munkakör  nem  túl  csábító,  hiszen  a  komoly

felelősség  és  a  magas  szintű  képzettségbeli  elvárások  meglehetősen

alacsony  bérezéssel  járnak  együtt.  Az  utolsó  váltás  éppen  az  elmúlt

hónapban történt,  és  most  van  remény  rá,  hogy  egy  olyan  kolléganőt

sikerült találni, aki talán hosszabb távon is tudja vállalni ezt a beosztást.

2.3.5.2 Az oktatást közvetlenül segítő alkalmazottak

Az oktatástechnikus, a laboráns és a rendszergazda munkaköre

szintén  nem  tartozik  a  bér  szempontjából  megnyugtatóan  rendezett

körbe.  Csak  messzemenő  hálánkat  tudom  kifejezni  ezeknek  a

kollégáknak, akik dacolva az alacsony fizetéssel, valamint a béren kívüli

juttatások teljes hiányával, lelkiismeretesen és az iskolai programokhoz

kapcsolódva  sok  esetben  a  hivatalos  munkaidőn  túl  is  kitartanak

intézményünk kötelékében.

2.3.5.3 Technikai dolgozók

A  technikai  dolgozók  két  csoportra  oszlanak.  A  Városgazda  18

munkavállalói  között  nem  történt  személybeli  változás  az  új  rendszer

felállása óta csak annyiban, hogy az iskola gondnoka, aki évekig a GESz

alkalmazásában  állt,  egy  kerületi  rendelet  eredményeképpen  2015.

április 1-től a VG18-hoz igazolt át.  Munkakörében, beosztásában iskolai

szinten  nem  történt  változás.  A két  karbantartó,  aki  közül  az  egyik
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kollégánk  fűtő beosztásban  is  dolgozik,  maradt  a  régi  szerepben,  ám

egyikük  rövidesen  nyugdíjba  vonul.  Az  ő  pótlása  kemény  feladatnak

ígérkezik, mert rendkívül felkészült, nagy munkabírású emberről van szó,

akit igencsak nehéz lesz pótolni az ismert bérezési viszonyok miatt. 

A GESz alkalmazottai között (jelenleg 17 fő, ebből 3 fő félállásban, 1 fő

háromnegyed-állásban  dolgozik)  jelentős  változások  voltak  az  elmúlt

vezetői  ciklus  során.  A  nyugdíjkorhatárt  már  elért takarítónők és

éjjeliőrök, illetve portások helyett 10 új dolgozó jött az elmúlt 5 évben. Ez

nagyon jelentős változás volt. A hosszú évek alatt kialakult munkarendet

és  egymás közötti  kölcsönösen elfogadott  munkabeosztást  sok esetben

kedvezőtlenül érintette a sok új ember megjelenése.  Az addig szokásos

lassú beilleszkedés a megszokott munkarendbe így nem minden esetben

tudott  megvalósulni.  Szerencsére  gondnokunk  nagyszerű  diplomáciai

érzéke és emberi hozzáállása megmentette a helyzetet, és azóta kialakult

egy  új,  vállalható  status  quo  a  takarítók  között.  Az  éjjeliőröknél

szerencsésebben alakult az új emberek egymáshoz való viszonya. Ilyen

zökkenőmentesen  együtt  dolgozó,  egymás  igényeire  messzemenőkig

odafigyelő,  a  problémákat  közösen  megoldani  akaró  munkatársi  gárda

sohasem  volt  még  az  éjjeliőrök  között.  Mindezt  tetézve  azzal,  hogy

mindannyian kiváló kapcsolatot ápolnak a tanár kollégákkal, a diákokkal

és az iskolánk helyiségeit időnként igénybe vevő bérlőkkel is.

2.3.6 A Diákönkormányzat (Iskolai Diákbizottság – IDB) 

Az  iskolánkban  működő  diákönkormányzatnak  komoly  hagyományai

vannak.  Mind  az  iskolavezetés,  mind  az  osztályfőnökök  közössége  sok

tekintetben számíthat felelősségteljes munkájukra, segítségükre. Főleg a

tanításon kívüli iskolai programok megszervezésében, megrendezésében

és  lebonyolításában  (legyen  az  egy  egyszerű  szaloncukor-osztogatás

Mikulás  napja  környékén,  vagy  egy  350  fős  iskolai  csibetábor

programjának megszervezése) bízhatunk abban, hogy különösebb tanári

felügyelet  vagy  kontroll  nélkül  önállóan  megoldják  a  feladatokat.  Jól

működő,  demokratikus  alapon  választott  vezetőségük  hosszú  évek  óta

mindig azokat az embereket jelöli és választja meg a felelős posztokra,
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akik nem csak népszerűek, de személyes adottságaik folytán képesek is

megszervezni és ellenőrizni is a vállalt feladatok ellátását.

A diákönkormányzat patronáló tanára 2001 óta az a kolléganő, aki –

bár időközben igazgatóhelyettesi beosztást is vállalt – mindig is rengeteg

időt  szánva  erre  a  fontos  feladatra,  szeretettel,  gondoskodással  és

ugyanakkor következetes pedagógusként figyeli a tanulók tevékenységét.

Az IDB képviselője fontos szerepet vállal az iskola éves programjának

megtervezésében, az esetlegesen előforduló diák-fegyelmi ügyek jogszerű

lebonyolításában  és  az  iskolai  hivatalos  dokumentumok

véleményezésében, elfogadásában.  

2.4 Bemeneti  és  kimeneti  eredmények,  eredményességi

mutatók

2.4.1 Beiskolázási tendenciák

Ahogy  az  előbbiekben  is  szó  esett  róla,  a  gimnázium sikerei  az

iskolába  jelentkező  tanulók  számában  is  megmutatkoznak.

Szerencsére elmondhatjuk, hogy bár a nyelvi előkészítő osztályokat indító

számos  középiskola  jelentett  némi  kockázatot  arra  nézve,  hogy  a  két

oktatási  forma (NYEK -  két  tanítási  nyelvű képzés)  között  különbséget

tenni nem tudó szülők elviszik másik iskolába a gyerekeiket, a Karinthyba

jelentkezők  száma  stabilan 4-6-szoros  túljelentkezést  mutatott.  Ha  azt

vesszük alapul, hogy a hozzánk jelentkezők közül hányan jelölték meg a

még mindig slágernek számító magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat

kódját,  és  ezt  hasonlítjuk  össze  a  férőhelyek  számával,  akkor  a

túljelentkezés megközelíti a tízszerest.

Azzal,  hogy  az  iskola  tanulmányi  és  egyéb  programjai  eredményei

alapján továbbra is vonzó az általános iskolások és szüleinek a szemében,

megtartottuk  a  felvételi  túljelentkezés  arányszámait,  ezáltal  is

biztosítani  tudjuk  a  kellő  színvonalú  tanuló-utánpótlást.  De  az  iskola

alapítása  óta  szinte  minden  évben  újabb  és  újabb  kihívásokkal  kell

szembenézni.  Gondolok itt elsősorban a minőségbiztosítási szempontból

nem eléggé átgondolt és központilag egyáltalán nem kontrollált központi
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írásbeli  vizsgákra,  amelyek  során  a  jelentkező  tanulók  egymásnak

nehezen megfeleltethető eredményekkel érkeznek iskolánkba. Ezeket az

anomáliákat  a  szóbeli  vizsgákkal  csak  nagyon  korlátozottan  lehet

kivédeni.  

Mindenesetre  megnyugtató tény,  hogy az évek során soha nem volt

problémánk  a  hozzánk  felvételiző  nyolcadikos  számával,  vagy  akár  a

felvételi  vizsga lebonyolításával.  Ez utóbbi  elsősorban a területet  nagy

odaadással  és  végtelen  precizitással  megszervező  és  felügyelő

intézményvezető-helyettes kolléga érdeme.

2.4.2 Folyamatos jelenlét a közösségi médiában, a „Nyitott kapuk” elve

A felvételi túljelentkezés (mint a beiskolázási színvonal megtartásának

egyik  záloga)  nem kevéssé  múlik  azon,  hogy  a  potenciális  felvételizők

reális képet kapnak-e iskolánkról. A felvett diákoktól sokszor lehet hallani

meglehetősen  mellbevágó  történeteket,  amelyeket  a  Karinthy

Gimnáziumról hallottak – elsősorban olyanoktól, akiknek nem sikerült a

felvételi  vizsgán  bekerülni  iskolánkba.  Ezzel  a  negatív  reklámmal

szemben csak nyitottsággal és őszinte kitárulkozással tudjuk felvenni a

harcot. Meg kell mutatnunk minden iskolánk iránt érdeklődő diáknak és

családjának, hogy milyen színvonalú munka folyik iskolánkban és hogy ez

mennyire (vagy mennyire nem) leterhelő tanulóink számára.

A leggyakrabban elhangzó vád, hogy a hozzánk járó diákok ki vannak

facsarva, állandóan tanulnak, se sportolni, se szabadidős tevékenységet

űzni,  se  kikapcsolódni  nincs  idejük.  Az,  hogy  ez  nem  valós  állítás,  a

tanulóink  bárkinek  megmondhatják,  de  ha  nem adunk  rá  lehetőséget,

hogy ezt megkérdezzék tőlük, akkor a negatív kampány célt érhet.

Három olyan terület van, amivel a legegyszerűbben be tudjuk mutatni

iskolánkat az érdeklődők számára.

2.4.2.1 A közösségi média szerepe az iskola bemutatásában

A közösségi média egyre fontosabb szerepet játszik a fiatalok életében.

Aki nincs jelen a Facebookon szinte elérhetetlenné válik sok serdülőkorú

számára. A „hagyományos” elektronikus kommunikációs módszerek, mint
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például  az  e-mail  vagy  különösen  a  honlapra  kitett  információk,  már

elavultnak  és  lassúnak  számítanak.  Ezért  fontos,  hogy  lépést  tartva  a

modern  trendekkel  az  iskola  megjelenjen  ezen  vagy  ezeken  a

kommunikációs  felületeken  is.  Nem  feltétlenül  kell  olyan  folyamatos

jelenlét,  ami egy állandó szerkesztőt feltételez, de hogy a legfontosabb

történések  és  a  róluk szóló  részletes  internetes  elérhetőségek (linkek)

szinte  azonnal  megjelenjenek  a  közösségi  oldalon  az  elkerülhetetlen.

Ugyancsak  fontos  a  jó  minőségű  és  intézményi  kontroll  után  kikerült

fényképek, valamint az események rövid leírásának a megjelenése. Ezek

a  gyorsan  felkerülő  és  percek  alatt  széles  körben  elterjedő  hírek

természetesen  hordoznak  némi  kockázatot  magukban,  és  könnyen

visszafelé is elsülhetnek, ezért nagyon figyelni kell arra, hogy ki kap jogot

az oldal szerkesztésére. 

2.4.2.2 A  nyílt  napok  fontossága  a  felvételi  rendszerrel

kapcsolatos tájékoztatásban

Az  egyik  legelső  nyilvános  lehetőség,  amikor  az  iskola  vezetősége

találkozhat az irántunk érdeklődő szülőkkel  és  nyolcadikos diákokkal a

„Nyílt  napok”  rendezvénye.  Ez  a  két,  estébe  nyúló  előadás  nem csak

magát  a  gimnáziumot  van hivatva  bemutatni,  hanem célja  az  is,  hogy

eloszlassa  az  előzőekben említett  „rémhíreket”  és  ismertesse  magát  a

felvételi  rendszert.  Ez  utóbbi  azoknak  a  családoknak,  akik  még  nem

mentek át ezen a megpróbáltatáson, közel sem egyszerű feladat.

Ilyenkor  fontos  az is,  hogy kedvesen és  türelemmel  válaszoljunk az

esetlegesen  felvetődő  kérdésekre,  illetve  kezeljük  a  személyes

problémákat  is,  amelyeket  a  rendezvény  után  az  iskola  képviselőit

felkereső szülők vetnek fel.

Az utóbbi néhány évben – egyébként diák kezdeményezésre – egy olyan

diák is részt vesz a tájékoztatón, aki egyrészt saját szavaival elmondja az

őt  felvételi  során  ért,  illetve  friss  karinthys  diákként  átélt  élményeit,

másrészt szívesen válaszol a neki feltett kérdésekre is.
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2.4.2.3 A nyílt hét – nyitott kapuk

Talán a nyílt napoknál is meggyőzőbb a „Nyílt hét” rendezvény, amikor

az  érdeklődő  szülők  és  diákok  egy  héten  keresztül  úgy  látogathatják

iskolánkat,  hogy  –  a  zsúfoltság  elkerülése  miatt  szükséges  előzetes

regisztráció után – beülhetnek tanórákra is. 

A tanárok hetekkel előtte felajánlanak (az e-napló megfelelő felületén)

számtalan  lehetőséget  a  látogatásra  és  a  vendégek  ezekből  a

felajánlásokból  választhatják  ki  a  nekik  tetsző  órákat.  Egy  ember

maximum 2 órán vehet részt és az érdeklődő diák hozhat magával egy

kísérőt is.

A rendezvényen természetesen módja van a vendégeknek a folyosókon

sétálgatva elbeszélgetni a diákokkal, tanárokkal és technikai dolgozókkal

is.  Az  IDB  (Iskolai  Diákbizottság  –  DÖK)  info-pulttal  is  készül,  illetve

teával  és  aprósüteménnyel  várja  a  vendégeket.  Természetesen  az

információs asztalnál ülő diákoktól is lehet szabadon kérdezni.

2.4.3 Átvételi kérelmek kezelése

Az utóbbi években feltűnően megszaporodott  a más középiskolákból

való átjelentkezési kérelmek száma. Ez bizonyos tekintetben örvendetes,

hiszen mutatja iskolánk népszerűségét,  de sok plusz feladatot  is  ad az

iskolavezetésnek  és  a  szaktanároknak  egyaránt.  Mivel  igyekszünk

osztályainkat  maximális  létszámra  feltölteni  és  szerencsére  a

lemorzsolódás is minimális, sok esetben már eleve reménytelen a hozzánk

kívülről  jelentkező  diák  helyzete.  Ezt  tetézi  még,  hogy  speciális

programjaink miatt sok esetben még a megüresedett helyekre sem tudjuk

felvenni  a  jelentkezőt,  hiszen  a  két  tanítási  nyelvű  tagozaton  még  az

alsóbb osztályokba pályázva  is  csak  az  tudja  felvenni  a  ritmust,  aki  a

célnyelvből maga is jóval a középfokú nyelvvizsga feletti tudással érkezik.

Így csak azokkal a ritka esetekkel tudunk érdemben foglalkozni, akik jó

nyelvtudással  és  magas  szintű  tartárgyi  előképzettséggel  érkeznek

hozzánk, és még üresedés is van az általuk megcélzott osztályban. Ekkor

egy képességfelmérő vizsgát szervezünk, amely során minden fontosabb

tantárgyból meghallgatjuk a jelentkezőt.  Ha ezen a vizsgán megfelel,  a
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vizsgáztató  tanárok  javaslata  és  szakvéleménye  alapján  az

intézményvezető dönt az átvételről. Ezeknek a kollégáknak az értékítélete

azért is perdöntő, mert a későbbiekben ők tanítják majd a felvételt nyert

átjelentkezőket,  tehát  pontosan  tudják,  milyen  tudásszint  a  minimális

elvárás,  és  milyen  képességekre,  készségekre  lesz  majd  szüksége  az

illetőnek a sikeres gimnáziumi szerepléshez.

2.4.4 Tanulmányi eredmények

Az  iskola  tanulmányi  eredményei  szinte  zavarba  ejtően  jók.  Az  e-

naplónak hála mindig naprakész információink lehetnek a legkülönfélébb

statisztikai  összehasonlításokról  így  szinte  naponta  szembesülhetünk  a

beírt jegyek magas átlagával. 

A legutóbbi félévi értesítő egész iskolára vonatkoztatott átlaga például

4,37 volt, ami akár felvethetné annak a gyanúját is, hogy túlértékeljük a

diákjainkat, ha nem lennének az iskolától független megmérettetéseken

is ilyen kimagaslóan jók az eredmények.  Mivel azonban mind az emelt

szintű  érettségin  (az  adatokat  lásd  később),  mind  a  nemzetközi

érettségin,  valamint  az  országos  kompetenciaméréseken  is  nagyon  jól

szerepelnek az iskola tanulói, feltételezhetjük, hogy valós eredményekről

számolnak  be  ezek  a  kimutatások.  Természetesen  jól  érzékelhető

különbségek vannak a különböző évfolyamok eredményei között. A tavalyi

tanév 104 év végi kitűnő bizonyítványa (az összes tanuló mintegy 16%-a)

még a Karinthy Gimnáziumban is kivételnek számít. 

Az  egyre  magasabb  eredményeket  egyebek  mellett  a  felvételi

rendszerünk  sikerének  tulajdonítjuk.  Az  évek  óta  szóbeli  vizsgával  is

megszűrt jelentkezők egyre inkább meg tudnak felelni a gimnázium által

támasztott magas követelményeknek.

tanév
osztályzatok

átlaga
kitűnők
száma

tantárgyi
dicséretek

bukottak
száma

2011/20
12

4,25 65 650 4

2012/20
13

4,34 74 706 4

2013/20
14

4,40 98 585 1

2014/20
15

4,43 104 734 1
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2.4.5 Késések és hiányzások

A késések és hiányzások dolgában már koránt sem lehetünk ennyire

büszkék tanulóinkra. Mint a mellékelt táblázatból jól látszanak az elmúlt

négy év  adatai,  a  tavalyi  tanév  a  mulasztott  órák  tekintetében  kiugró

értéket  mutatott,  ugyanakkor  szerencsére  az  egy  főre  jutó  igazolatlan

órák száma az évek során javuló tendenciát mutat. Az e-naplónak hála, a

tanárok  részéről  megmutatkozó  adminisztratív  fegyelem  is  jelentősen

javult a papír alapú naplóhoz képest, így a mulasztások, késések vezetése

sokkal pontosabbá és jobban nyomon követhetővé vált osztályfőnöknek,

szülőnek,  iskolavezetőnek  és  nem  utolsósorban  az  érintett  diáknak

egyaránt. 

Ami  az  igazolatlan  órákat  illeti,  iskolánk  házirendje  szigorúan

szankcionálja  ezt  a  kihágást.  5  igazolatlan  óra  (és/vagy  annak

megfeleltethető késés)  után osztályfőnöki intőt,  10 után igazgatói intőt

kap, 15 után pedig kíméletlenül a tantestületi fegyelmi bizottság elé kerül

a tanuló.

tanév
tanulói
létszám

mulasztott
órák

késése
k

1 főre
jutó

1 főre
jutó

1 főre
jutó

2011/20
12

643 45310 2533 69,38 1,07 3,9

2012/20
13

648 45306 2116 68,51 1,40 3,2

2013/20
14

649 46452 1863 70,71 0,85 2,8

2014/20
15

648 54726 1751 83,57 0,87 2,7

2.4.6 Nyelvvizsga eredmények

A két tanítási nyelvű iskolák esetén a nyelvvizsga eredmények sajnos

tévedésre  okot  adóan jelennek meg az  országos  összehasonlításokban.

Ugyanis  a  jogszabályok  értelmében  a  célnyelvű  érettségivel  együtt

megkapott felsőfokú állami nyelvvizsga csak az érettségi bizonyítványban

szerepel,  de  nem  kerül  be  az  iskolákat  összehasonlító  országos

statisztikákba. Így fordulhat elő, hogy bár a Karinthy Frigyes Gimnázium

tanulói  az  érettségi  bizonyítványuk  átvételekor  szinte  kivétel  nélkül

rendelkeznek – sok esetben nem is csak egy – nyelvvizsgával, és a két
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tanítási nyelvű tagozaton tanulók esetében legalább az egyik nyelvvizsga

ezek  közül  felsőfokú,  a  sajtó  által  publikált  középiskolai  rangsorokban

mégsem vagyunk az élmezőnyben. Nem beszélve a Nemzetközi Érettségi

Programban végzett diákjainkról, akik maguk is kivétel nélkül felsőfokú

nyelvvizsgát  kapnak  az  érettségijük  mellé,  de  a  fenti  statisztikában

szintén  nem  szerepelnek.  Sok  telefonálgatás,  utánajárás,  érvelés,

bizonyítékok  bemutatása  is  csak  oda  vezetett  eddig,  hogy  ígéretet

kaptunk arra,  hogy a következő években ez másként lesz.  Sajnos ez a

jelenség évekre  visszamenőleg nagyon hasonlóképpen zajlott.  Az egyik

fontos  jövőbeli  feladat,  hogy  a  sajtó  illetékes  munkatársait  rá  kell

ébreszteni, hogy a két tanítási nyelvű iskolákat a készülő statisztikákban

sok tekintetben nem lehet együtt kezelni a többi oktatási intézménnyel. 

2.4.7 Középiskolák rangsora

 A  fent  említett  probléma  legalább  ennyire  megmutatkozik  a

középiskolai  rangsorokban  elfoglalt  helyezésünknél.  Évek  óta  az

élmezőnyben  van  iskolánk  (ebben  az  évben  19.  helyen  álltunk  az

összesített  rangsorban,  de voltunk már 11.  helyen is).  Figyelembe kell

venni azonban, hogy ezt a kimagasló eredményt úgy érjük el,  hogy az

évente  érettségiző  mintegy  130  diákunkból  25-40  fő  a  Nemzetközi

Érettségi Programban végez (egyébként szintén nagyon jó eredménnyel,

a  világátlagot  messze  meghaladva),  de  az  érettségi  eredmények

értékelésénél őket egyszerűen nem számítják be a statisztikába. Ez még

magában nem is lenne akkora probléma, ha a tanulói létszámba viszont

nem számolnák bele ezt a több tucat diákot. Így viszont a két adat egymás

ellen  hat,  hiszen  az  érettségire  jelentkezők  létszámát  tekintve  a

magasabb  értéket  veszik  figyelembe,  az  eredmények  viszonylatában

pedig az IB diákok mintha egyáltalán nem tettek volna érettségi vizsgát.

Mondani  sem  kell,  hogy  ez  a  statisztikában  meglehetősen  negatív

irányban mozdítja el a megítélésünket. Ennek fényében különösen nagy

fegyvertény, hogy az összesített pontszámok alapján ilyen előkelő helyen

végez iskolánk ezekben a rangsorokban. 
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Bár eddig is  sokat tettünk annak ügyében,  hogy ezek az anomáliák

megszűnjenek,  a  következő  vezetői  ciklus  fontos  célkitűzései  között

szerepel az iskola PR teljesítményének további javítása, amelynek egyik

kiemelt eleme, hogy a sajtó munkatársai megismerjék ezeket a tényeket.

2.4.8 Versenyeredmények

A Karinthy Frigyes Gimnázium szinte a kezdetektől küzd a félreérthető

értelemben  használt  „versenyistálló”  besorolás  ellen.  Ugyanakkor

büszkén  valljuk,  hogy  eredményeink  tekintetében  iskolánk  a

magyarországi gimnáziumok élbolyába tartozik. Erre meg is van minden

alapunk, hiszen a legtöbb szakmai mutatónkban felvesszük a versenyt a

legnevesebb  gimnáziumokkal  is.  Hosszú  évekig  ebben  a

megmérettetésben  talán az  egyik  leggyengébb láncszem az  volt,  hogy

diákjainknak viszonylag kis számban szerepeltek az országos tanulmányi

versenyeken, ennek viszont megvolt az oka. 

Az úgynevezett „elitgimnáziumok” rendkívül fontosnak tartják az OKTV

versenyeken való részvételt, és ezért minden lehetséges módon próbálják

rávenni diákjaikat (és persze azok felkészítő tanárait), hogy minél többen

induljanak  el  a  selejtezőkön  és  igyekezzenek  kifejezetten  a  verseny

típusfeladataira felkészülni/felkészíteni a tanulókat. Ezt a hozzáállást mi

tudatosan  elkerültük  a  Karinthyban.  Ugyanakkor  természetesen

támogatjuk azokat a diákokat, akik nagyon erős kötődéssel bírnak egy-

egy  tantárgy  irányába  és  szeretnék  megmérettetni  magukat.  A

versenyeken  való  részvétel  lehetőség,  amelyet  felkínálunk,  de  nem

erőltetjük  azokat,  akikben  nem  él  ez  a  versenyszellem,  hiszen  két

tantárgyból  letett  magas  százalékú  emelt  szintű  érettségivel  sokkal

könnyebben  és  kevesebb  pluszmunkával  tudják  megszerezni  ugyanazt

vagy  még magasabb  felvételi  pontszámot,  mint  egy  OKTV helyezésért

kapott többletponttal.

Mégis az utóbbi években egyre nagyobb számban indulnak el diákjaink

ezeken a versenyeken, és akik elindulnak, azok többnyire jó eredményt is

érnek el.  Szinte minden évben van OKTV 1-10.  helyezettünk. Ebben az

évben 9 tanulónk jutott az OKTV döntőjébe. Örömmel látjuk, hogy nem
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csak  egyes  tantárgyakból  (pl.  nyelvekből),  hanem  a  teljes  tantárgyi

palettáról  kerülnek  be  diákjaink  a  legjobbak  közé.  Mivel  olyan  sokan

vannak,  akik  jó  eredményeket  értek  el,  a  listát  nem  csatolom  a

pályázathoz,  csak  jelzem,  hogy  iskolánk  honlapján  a

http://www.karinthy.hu/pages/eredmenyek/ linken lehet megtekinteni.

2.4.9 Országos kompetenciamérés

Az Országos Kompetenciamérés eredményei szintén megtekinthetőek

a honlapon,  mégpedig  nemcsak azért,  mert  kötelező  elemei  a  különös

közzétételi listának, hanem azért is, mert igazán büszkék lehetünk az ott

olvasható adatokra.

Mind  matematikából,  mind  szövegértésből  iskolánk  diákjai  minden

eddigi alkalommal az élmezőnyben szerepeltek. Maga a táblázat nem ad

meg  konkrét  helyezést,  csak  azt  mutatja  meg,  hogy  az  iskola  melyik

eredmény-csoportba tartozik, és van-e nála szignifikánsan jobban teljesítő

oktatási intézmény. Megnyugvással láthatjuk, hogy évekre visszamenőleg

(az Országos Kompetenciamérés kezdetéig visszanézve), hogy a Karinthy

Frigyes Gimnázium minden évben mindkét tárgyból a legjobbak között

szerepelt. 

Az  adatok  a  http://www.karinthy.hu/pages/docs/kkt.html linken

találhatók meg iskolánk honlapján.

2.4.10 A  Nemzetközi  Érettségi  Program  –  International

Baccalaureate (IB)

Ahogy  azt  a  bevezetőmben  említettem,  iskolánk  hírnevének  egyik

fontos pillére  a  Nemzetközi Érettségi Program.  Erre az angol nyelvű

kurzusra az utolsó két gimnáziumi évben válthatnak át tanulóink. Ebbe a

programba külső  jelentkezőket  is  tudunk fogadni.  Természetesen  ilyen

esetben felvételi eljárás során vizsgáljuk meg a jelentkezők angol nyelvi

tudását  és  tantárgyi  felkészültségét.  Az  oktatási  kormányzat  vezetése

eredményeinket  elismeri,  mégis  a  2013.  január  1-től  hatályos  új  jogi

szabályozás (423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi

eljárásról,  17/A.§)  miatt  komoly  hátrányba  kerültek  a  magyar
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felsőoktatási  intézményekbe  jelentkező  diákjaink.  A  rendelet  kimondja,

hogy külföldi  rendszerű  képzésben elért  emelt  szintű vizsgaeredményt

csak az Oktatási Hivatal akkreditációja után lehet beszámítani a magyar

felvételi  pontszámba.  Így  a  Nemzetközi  Érettségi  Programban  végzett

diákjaink,  bár  magas  pontszámot  elért  bizonyítványukat  a  világ

legnevesebb egyetemei is felvételiként fogadják el, a hazai egyetemekre

nem  tudtak  akadálytalanul  bekerülni.  Viszonylag  hosszú  egyeztetési

folyamat  és  számos  független  neves  szakértő  véleményének  kikérése

után, az Oktatási Hivatal végül az IB-n tanított tantárgyak jelentős részét

akkreditálta és így – a történelem és a földrajz kivételével –beszámítja a

felvételi  pontszámba.  Sajnos  ennek  a  nemzetközileg  elismert  és  a

legmagasabb  szakmai  elvárásoknak  is  megfelelni  tudó  oktatási

programnak a finanszírozása még nem megnyugtatóan megoldott. Évről

évre  szinte  kizárólag  az  iskolánknak  otthont  adó  XVIII.  kerület

önkormányzatának  nagylelkű  támogatására  vagyunk  utalva,  hogy  az

iskola  kínálatában tudjuk  tartani  ezt  a  lehetőséget.  A Tankerület  mint

fenntartónk  a  programban  kötelező  tanári  továbbképzések

finanszírozásából  tudott  vállalni  egy  kis  részt.  A  kezdetekben  kapott

minisztériumi,  illetve  fővárosi  támogatásra  hosszú  évek  óta  nem

számíthatunk.

2.4.11 Felsőoktatási felvételi eredmények

A kiemelkedő érettségi és egyetemi felvételi eredményeink tanulóink

kiváló  teljesítménye  mellett  az  iskolában  tanító  pedagógusok

elvitathatatlan  érdeme.  Az  országos  statisztikákban  iskolánk  előkelő

helyen szerepel mind a szerzett pontszámok, mind az egyetemekre való

bejutás,  mind  a  megszerzett  nyelvvizsgák  száma  tekintetében.  De  a

puszta statisztikáknál is jobb képet mutat azoknak a visszajelzéseknek az

elemzése,  amelyek közvetlenül végzős diákjainktól érkeznek.  Az a tény,

hogy  nagyon  kevés  végzős  hallgatónk  marad  le  az  áhított  egyetemi

férőhelyről, manapság (a szerteágazó felvételi pontszámítási rendszer és

a  felsőoktatási  túlkínálat)  miatt  magában  nem  mond  túl  sokat  az

elemzőnek. Az viszont már annál inkább értékelhető adat, hogy diákjaink
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jelentős  többsége  az  első helyen megjelölt  szakra tud  bekerülni  és

köztük  nagy  számban  szerepelnek  olyan  „slágerszakok”,  mint  a

marketing, a kommunikáció, a közgazdaságtan, a nemzetközi kapcsolatok

és a pszichológia. De sokan nyernek tőlünk felvételt az orvosi egyetemre,

a  jogra,  a  turizmus  szakirányra  és  természetesen  az  informatikára,

valamint más, nagyon keresett műszaki területekre is.  Ezek a szakok a

sokak  által  áhított  és  így  csak  a  legjobbaknak  hozzáférhető  egyetemi

helyeket jelentik. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb statisztika azt sem

mutatja  ki,  hogy  ezek  a  szakok  többnyire  államilag  támogatott

képzéseket jelentenek.  A  költségtérítéses  szakokra  természetesen

sokkal egyszerűbb bekerülni így az nem is ad akkora okot a büszkeségre

tanulónak és a felkészítő iskolának.

Az  érettségi-,  vagy  öregdiák-találkozókról  tudjuk,  hogy  a  felvettek

jelentős része jó eredménnyel el is végzi az adott szakot. Sokan tanulnak

tovább  a  mesterképzéseken,  doktori  iskolákban,  illetve  vesznek  részt

kutatásokban.

Nyelvismeretük birtokában nem jelent problémát a külföldi egyetemek

által  meghirdetett  részképzéseken,  pályázatokon,  ösztöndíjakon  való

részvétel sem.

Iskolánk tanárainak nem jelentettek szokatlan kihívást az emelt szintű

érettségi  vizsgák,  amelyekre  a  végzős  diákjainkat  úgy  kellett

felkészíteniük,  hogy  független  vizsgabizottságok  előtt,  idegen

környezetben tudjanak számot adniuk tudásukról. A Nemzetközi Érettségi

Programban már 1993 óta megszoktuk, hogy a világ négy égtája felé kell

elküldeni  tanulóink  dolgozatait  értékelésre,  így  pedagógusaink  inkább

kíváncsian,  mint  szorongva  várták  az  eredményeket.  Örömmel  láttuk,

hogy tanulóink itt is „hozták a papírformát”, azaz a nemzetközi érettségi

és a házon belül zajló középszintű érettségik kiemelkedő eredményeinek

megfelelően  ebben  a  számonkérési  formában  is  kitűnően  megállták  a

helyüket.

Példaként  álljon  itt  a  2013-tól  2015-ig  tartó  évek  érettségi

statisztikájának összefoglalója:

51



év vizsgázók
száma

középszintű
vizsgák %

átlaga 
(80%-tól jeles)

emelt szintű
vizsgák
száma

emelt szintű
vizsgák %

átlaga 
(60%-tól jeles)

legalább 90%-
os emelt

szintű vizsgák
száma

2013 101 77,76 191 79,15 48

2014 118 79,97 210 74,83 32

2015 110 81,80 208 78,56 54

Diákjaink  a  2015-ös  tavaszi  érettségi  vizsgaidőszakban  372

középszintű és  208 emelt szintű vizsgát tettek. Ez utóbbi szám a 110

érettségizőhöz viszonyítva azt jelenti, hogy átlagosan fejenként 2 emelt

szintű vizsgára készültek fel diákjaink, jelezve ezzel azt is, hogy kivétel

nélkül  felsőoktatási  intézményben képzelik  el  az  érettségi  utáni  életük

folytatását.  A 78,56%-os átlag jelzi,  hogy ezeken a vizsgákon kitűnően

megállták  a  helyüket,  hiszen  a  60%-os  eredményt,  amit  a  jeles

osztályzathoz vár el a szabályozás bőven meghaladták. 

A  középszintű  vizsgák százalékos  eredménye 81,8% volt,  ami

osztályzatra  „lefordítva”  szintén  felette  van  az  ötöshöz  elvárt  80%-os

határnak.  

2.5 A kiindulási bázisról összefoglalva

Az átlagon felüli eredmények megtartása átlagon felüli odafigyelést és

munkát  igényel  tanártól,  iskolavezetéstől  és  az  ügyviteli,  technikai

területen dolgozó kollégáktól egyaránt. 

Fontos,  hogy  a  tantestület  továbbra  is  megtartsa  nagyfokú

motiváltságát és innovatív hozzáállását. A változó környezeti feltételek

miatt csak azok a neves iskolák tudják megtartani vezető pozíciójukat a

kialakult versenyben, akik gyorsan és megfelelő módon tudnak reagálni a

kihívásokra. Ehhez a feladathoz a Karinthy Gimnáziumban egy nagyon jó

gárda  alakult  ki  a  hosszú  évek  során.  A  munkaközösségek,  illetve  az

egyes  feladatokra  alakuló  szűkebb  és  tágabb  tanári  kollektívák  jól

tudnak együtt dolgozni. 

Ez  a  képesség  azonban  nem  kizárólag  a  napi  oktatási-nevelési

rutinfeladatok során mutatkozik meg. A kollégák észreveszik az adódó
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pályázati  és  pályázaton  kívüli  lehetőségeket,  nyitott  szemmel

járnak a világban és a megfigyelt jó gyakorlatokat elmesélik egymásnak

és az iskola vezetésének. Ha olyan előremutató ötlet kerül terítékre, amit

nálunk is meg lehet és érdemes is valósítani, továbbfejleszteni, akkor azt

az  ügy  iránt  elkötelezett  emberek  veszik  gondozásba  és  beillesztik  az

intézmény  mindennapjaiba,  oktatási  kínálatába.  Az  utóbbi  években

nehezítheti  az  ilyen  kezdeményezések  megvalósulását,  hogy  a

finanszírozás  sokszor  nem  könnyen  oldható  meg,  így  néhány  esetben

anyagi okokból reked meg egy-egy jó gondolat a tervezés szintjén.

Örömmel  látjuk  azt  a  tendenciát,  hogy  a  Karinthy  Gimnáziumban

érettségizett  öregdiákjaink  szívesen  és  gyakran  járnak  vissza az

iskolába,  akár  a  különböző  rendezvényeken,  táborokban  segíteni  a

szervezésben és lebonyolításban, akár már végzett orvosként, jogászként,

mérnökként,  informatikusként  tanácsot  adni  a  különböző  konkrét

ügyekben. Az iskola rendkívül szerteágazó és igényes számítástechnikai

szoftverhátterét  szinte  kizárólag  saját  erőből,  és  ami  még  ennél  is

figyelemreméltóbb,  költségráfordítás  nélkül  sikerült  megvalósítani

öregdiákjaink, jelenlegi tanulóink és kollégáink közös munkájával. 

Ugyanakkor a színvonalas munkavégzéshez a megfelelő technikai

feltételek  is  szükségesek. Ezeknek  a  beszerzése,  karbantartása,

modernizálása  már  nem  lehetséges  anyagi  tehervállalás,  költségvetési

alapok nélkül. A források felkutatása az iskolavezetés feladata. Ennek az

anyagi háttérnek a biztosításában nagyon nagy szerep hárul a fenntartóra

és  a  működtetőre  is.  Már  magának  az  épület  infrastruktúrájának  és

oktatástechnikai háttér eddig elért kiépítettségének a szinten tartása is

évről évre több odafigyelést kíván, hiszen a még nem is olyan régen újnak

és  modernnek  számító  berendezések  meglehetősen  rövid  idő  alatt

elavulnak, felújításuk, sok esetben cseréjük szükségessé válik. 

A  különösen  gyorsan  amortizálódó  informatikai  eszközökön  túl  az

épületgépészeti elemek is, a kilincsek, zárak, csapok, vezetékek, csövek,

a  tetőszigetelés,  a  radiátorok,  légkondicionáló  berendezések,  (és  még

sorolhatnám)  a  folyamatos  karbantartás,  javítgatás  ellenére  is  lassan

53



értéktelenné,  használhatatlanná  avulnak.  Ezeknek  a  rendszeres

karbantartása,  cseréje  meglehetősen nagy anyagi  ráfordítást  igényelne

évről  évre.  De  fontos  tudni,  hogy a  folyamatos  megelőző karbantartás

még így is  jóval kevesebb költséggel jár,  mint az annak elmaradása

esetén hirtelen és sorozatban bekövetkező hibák és az azokkal járó károk

kapkodó elhárítása.

3. Vezetői  program  –  A  célmeghatározásból  eredő

feladatok

3.1 Megőrzendő értékek

Ahogy  a  helyzetelemzésből  is  látszik,  az  iskola  működése  stabil,

kiegyensúlyozott,  jelentős  változásra,  változtatásra  nincs  szükség.

Természetesen  a  változó  környezeti  feltételek  miatt  folyamatosan

figyelemmel kell  kísérni  a működésünket  veszélyeztető  jelenségeket  és

reagálni kell az adódó fejlesztési lehetőségekre is. 

Az intézményvezetői munka során továbbra is kiemelten fontosnak

tartom a következő területeket:

 Megőrizni  az  iskola  szellemiségét,  a  barátságos,  ugyanakkor
kemény munkára és kiemelkedő teljesítményre sarkalló légkört.

 Elismerni és a lehetőségekhez képest támogatni azt a rengeteg –
többnyire önként vállalt  – pluszmunkát, amit a pedagógusok és  a
nevelést-oktatást segítő kollégák végeznek.

 Fenntartani  a  jó  kapcsolatot  a  diákönkormányzattal  és  a  szülői
szervezettel, valamint az iskolánkat segítő külső támogatókkal.

 Segíteni  és  bátorítani  öregdiákjainkat  és  nyugdíjba  vonult
kollégáinkat,  hogy  minél  nagyobb  számban  és  szélesebb
tevékenységi  körben  térjenek  vissza  rendezvényeinkre,  vegyenek
részt iskolánk mindennapi életében.

 Kiemelten figyelni tehetséges diákjainkra és megadni nekik minden
segítséget, hogy kibontakoztathassák adottságaikat.

 Élére  állni  az  innovációs  törekvéseknek  és  az  iskolánkban
kidolgozott  jógyakorlatokat  minél  szélesebb  körben  publikálni,
ezáltal  elismerést  szerezve  a  programot  kidolgozó  kollégának  és
egyben öregbítve intézményünk hírnevét. 
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 Megőrizni  a  Nemzetközi  Érettségi  Programban  és  a  két  tanítási
nyelvű  képzésben  elért  eredményeinket  és  kiemelten  támogatni
azokat  a  kollégákat,  akik  ezen  eredmények  megtartásáért
küzdenek.

 Segíteni  kell  az  iskolában  tanító  pedagógusainknak,  hogy  a
pedagógus  továbbképzési  programokon  minél  nagyobb  számban
vehessenek  részt,  ezáltal  is  növelve  felkészültségüket,  hogy
folyamatosan lépést tarthassanak a legújabb szakmai irányzatokkal,
módszerekkel.

3.2 SWOT analízis

Minden tervezést érdemes az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és

veszélyek számbavételével kezdeni. Erre szolgál a széles körben elterjedt

SWOT tábla (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)

A jelenlegi helyzetben ennek a táblázatnak a kitöltése is nehézségekbe

ütközik,  hiszen  a  vizsgált  tényezőket  nagyban  befolyásolják  az

oktatáspolitika  országos  történései.  Ezek  pillanatnyilag  nem

megjósolhatók  még  rövidtávon  sem,  hiszen  szinte  naponta  eltérő

bejelentések hangzanak el. A gazdasági környezet, a munkaügyi döntések

hierarchiájának  esetleges  változása,  a  pedagógusok  besorolásának

átgondolása  és  nem utolsósorban  a  fenntartó  által  finanszírozandó,  az

oktatás  színvonalának  emeléséhez  vagy  legalább  szinten  tartásához

szükséges  új  beszerzések  és  karbantartások  reménybeli  újraindulása

jelentős befolyással bír a SWOT analízis pontjaira.

A  fenti  nehézségek  ellenére  lehet  találni  olyan  pontokat,  amelyre

felépíthető egy ilyen elemzés. A pályázat szövegében részletesen kifejtem

ezeket  a  pontokat.  Az  alábbi  táblázat  csak  ezek  összefoglalását  és

megfelelő csoportosítását adja. 

erősségek gyengeségek
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k  kiválóan képzett, motivált 
tantestület;

 lelkes, tanulni szerető diákok;
 jól működő, a tanárokkal 

együtt dolgozni képes 
diákönkormányzat;

 az iskola szellemisége, 
közvetlen légkör a tanárok, 
diákok, szülők között;

 sokszoros túljelentkezés 
(széles merítési alap);

 visszatérő volt diákjaink 
segítőkészsége és felajánlott 
társadalmi munkája;

 itthon és nemzetközileg is 
elismert eredmények;

 hagyományos programjaink 
(KarMUN, DeBuT, stb.) 
elismertsége;

 jó beosztású, modern 
iskolaépület;

 az önálló gazdálkodásból 
„örökölt” átlag feletti 
felszereltség;

 tanárok és diákok magas 
szintű nyelvismerete;

 elavulóban lévő eszközpark;
 amortizálódó gépészet és 

berendezési tárgyak, bútorok;
 az informatikai rendszer „egy 

lábon áll”, az öregdiákként, 
önként és ingyen dolgozó 
rendszergazdára épül;

 szétforgácsolt finanszírozási 
rendszer, azaz nehezen, vagy 
nem megállapítható, hogy az 
egyes területekért ki fizet;

 több munkáltató alá tartozó 
dolgozók és az ebből 
következő bérfeszültség;

 A NOKS-os kollégák bérezése
kritikán  alul  alacsony,  ezért
nehéz  embert  találni  fontos
feladatokra;

lehetőségek veszélyek
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k  a tanulmányi versenyek jobb 
kihasználása;

 öregdiákjaink széleskörű 
bevonása az iskola 
támogatásába;

 kapcsolatépítés hasonló 
profilú iskolákkal bel- és 
külföldön;

 pályázati  források  jobb
kihasználása,
pályázatfigyelés;

 a  saját  iskolai  alapítványok
szélesebb  körű  bevonása  a
napi tevékenységekbe; 

 meghatározó személyiségű, 
nagy tudású, az iskola 
működésére jelentős hatással 
bíró kollégák közeli nyugdíjba 
vonulása;

 a jogi szabályozás jelenleg 
nem kedvez a kéttannyelvű 
iskoláknak; 

 folyamatos függés a kerületi 
költségvetés alakulásától;
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3.3 A tervezést akadályozó tényezők

3.3.1 Változó jogszabályi feltételek

Az  eddigi  tapasztalatok  alapján  a  tervezési  tevékenység  egyik

legfontosabb  nehézsége  a  sokszor  és  jelentősen  változó  oktatásügyi

szabályozás.  Ez különösen aktuális  manapság, hiszen éppen ezekben a

hetekben,  hónapokban zajlik  a  Köznevelési  Kerekasztal  vitája,  amely  a

hírek szerint gyökeresen át fogja alakítani az elmúlt évek alatt kiformált

oktatásirányítási és finanszírozási rendszert. 

Az  eddig  nyilvánosságra  hozott  információk  alapján  az

intézményvezetők  intézkedési  jogköre  is  módosulni  fog,  többek  között

mind  a  munkaügy  területén,  mind  a  gazdasági  területen  jelentős

változások  várhatók.  Jelen  pályázatban  nem  lehetséges  olyan  jövőbeli

változásokra  reflektálni,  amelyek  még  csak  sajtóhírek  vagy  folyosói

beszélgetések formájában jutnak el az iskolába. 

3.4 Költségvetéssel összefüggő kérdések

Az oktatási szektor sohasem volt különösen jól finanszírozott terület. A

jelenlegi gazdasági helyzetben pedig úgy tűnik, hogy még az eddiginél is

nehezebb  lesz  akár  csak  az  oktatással  közvetlenül  összefüggő

fejlesztéseket  szinten  tartani.  Nem  beszélve  az  iskola  épületének,

szerkezeti  és  gépészeti  elemeinek,  belső  berendezési  tárgyainak

modernizálásáról,  szebbé,  könnyebben  használhatóvá,

energiatakarékosabbá tételéről.  Súlyosbítja  a helyzetet  a már többször

említett  „fenntartó  -  működtető  -  karbantartó”  rendszerből  adódó

huzavona,  amelynek  során  sok  esetben  nem  egyértelmű,  hogy  melyik

feladatnak  kinek  a  finanszírozásában  kell  megvalósulnia.  Ennek  a

következménye  éppen  azoknak  a  területeknek  a  mostohán  kezelése,

amelyek a legközelebb állnak a napi munkához.

3.4.1 A működtető önkormányzat segítsége

Szerencsére  a  kerületi  önkormányzat  sok  tekintetben  még  mindig

magáénak érzi az iskoláit és számos olyan gesztust gyakorol,  aminek a

57



következtében  a  legégetőbb  költségvetési  gondok  orvosolhatóak.

Gondolok  itt  a  2015-ben  bevezetett  5.000,-  Ft/tanuló  költségvetési

forrásra, amelynek az elköltését az intézményvezető javaslatára a GESz

vezényelte le. Ennek a kiegészítő támogatási forrásnak a segítségével a

napi  működéshez szükséges  iroda-  és  tanszerek,  sőt  némi informatikai

eszközök beszerzését is meg tudtuk valósítani. Ez az összeg nyilvánvalóan

nem  elegendő  egy  komoly  volumenű  fejlesztéshez,  azonban

mindenképpen segítséget nyújt a napi problémák áthidalásában.

Ugyancsak  rendkívül  hálásak  lehetünk  a  XVIII.  kerület

önkormányzatának, hogy a Nemzetközi Érettségi Program fenntartásához

is  nagyon  komoly  százalékban  hozzájárul.  Ez  volt  az  egyetlen  módja

annak,  hogy  ezt  a  több  mint  2  évtizede  sikertörténetként  megélt

programot továbbra is oktatási kínálatunkban tudjuk tartani. 

3.4.2 Osztályfőnökök megbecsülése

Az  eddig  megvalósult  vezetési  programjaimban  is  nagyon

hangsúlyosan  szerepelt  az  osztályfőnökök  erkölcsi  és  anyagi

megbecsülésének  kérdése.  Egy  iskola  belső  rendjének,  oktatási

eredményességének, valamint tanulóink viselkedésének és a tanuláshoz,

a tanulmányi munkán túli  önként vállalt  délutáni,  hétvégi  kulturális  és

közösségi  tevékenységének  legfontosabb  alapja,  mozgatórugója  az

osztályfőnökök  egymással  is  összehangolt,  tudatosan  megtervezett  és

következetesen  végzett  munkája.  Ehhez  szükség  van  arra,  hogy  az

osztályfőnök  a  rendes  napi  tanári  munkájának  elvégzésén  túl

sokszor  órákig  intézze  az  osztályának  hivatalos  és  a  vállalt  plusz

feladatokkal  kapcsolatos  teendőit.  Ez  munkaidőben  és  ráfordított

energiában  egyaránt  sokszor  jócskán  meghaladja  az  elvárható  szintet.

Bár  a  pedagógus  életpálya  modell  is  figyelembe  veszi  és  pótlékkal

anyagilag  is  honorálja  az  osztályfőnöki  munkát,  differenciálásra,  vagy

akár a pótlék emelésére már nincs lehetősége az igazgatónak. Rendkívül

fontosnak  tartom,  hogy  az iskolavezetés  és  a  tantestület  egyaránt

kiemelten értékelje az osztályfőnöki  erőfeszítéseket,  és  a hivatalosan
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adható kedvezményeken kívül (órakedvezmény, osztályfőnöki pótlék), ahol

csak lehet, segítsük a munkájukat.

3.4.3 Nyelvtanáraink 

A  két  tanítási  nyelvű  tagozatokon  a  nyelvtanároknak  jóval  a

középiskolai követelmények elvárásai fölött kell a tantárgyat tanítani.

Az  átlagos  (nem  emelt  szintű)  gimnáziumi  osztályokban  a  tanulók  a

középszintű érettségiig, vagyis A2-B1 nyelvi szintig jutnak el, emelt szintű

oktatásban  pedig  a  középfokú  állami  nyelvvizsgának  megfelelő  nyelvi

tudásig (B2). A két tanítási nyelvű iskolákban a középfokú nyelvvizsgának

megfelelő  tudást  általában már a  „nulladik”,  azaz a kilencedik kny.  év

végén  megközelítik,  sőt  meg is  haladják  a  tanulók.  A  „kéttannyelvűs”

nyelvtanárok tehát már a „normál” 9. osztálytól (10. évfolyam) kezdve az

átlag  középiskolainál  jóval  magasabb  szinten  kell  tanítaniuk  a

tananyagot (nyelvtant és irodalmat egyaránt). 

A  Karinthy  Frigyes  Gimnáziumban  az  összes  nyelvtanár  komoly

kihívással néz szembe akkor is, ha nem két tanítási nyelvű tagozaton

vagy nem célnyelvet tanít. Az iskolára jellemző magas szintű és hatékony

nyelvoktatás  a  szülők  és  a  tanulók  szemében  szerencsére  már  régen

etalonná  vált,  és  azt  a  többi  tagozaton,  illetve  a  második  idegen

nyelveknél  is  megkövetelik  a  tanártól,  iskolától.  Elmondható,  hogy

tanáraink  meg  tudnak  felelni  ennek  a  kihívásnak.  Évek  óta  örömmel

tapasztaljuk, hogy tanulóink olyan nyelvi területen is  nyernek országos

versenyeken előkelő helyezéseket,  amelyekből nemhogy nem kaptak

két  tanítási  nyelvű  képzést,  de  még  csak  nem  is  emelt  óraszámban

tanulják.

3.4.4 Pluszfeladatokat vállalók

Nagyon  sok  tanárunk  vállal  olyan,  a  napi  tanítási  tevékenységen

jelentősen  túlmutató  feladatokat  iskolai  programok,  szakkörök,

tanulmányi versenyek, diákkonferenciák, műveltségi és sportvetélkedők,

délutáni,  hétvégi kulturális és egyéb szabadidős rendezvények, táborok

szervezésében  és  lebonyolításában,  nyomdai  kiadványok,  könyvek
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írásában,  szerkesztésében,  amelyek  jelentős  mértékben  hozzájárulnak

iskolánk  hírnevének  öregbítéséhez.  Tevékenységük  nagyban  hozzájárul

annak  az  iskolai  közösségi  szellemnek  az  elmélyítéséhez,  amelyre

mindnyájan büszkék vagyunk. 

Meggyőződésem, hogy a jelenleginél is hangsúlyozottabban meg kell

találni  a  módját  annak,  hogy  ezeknek  az  embereknek  az  erkölcsi

elismerésen túl egyéb módon is kifejezhessük a közösség megbecsülését,

hiszen  önként  vállalt  munkájukkal  mindnyájunknak  büszkeségre  adnak

okot. 

Az  egyik  ilyen  lehetőség  az  iskolánk  tantestülete  által  kidolgozott

„jócselekedetek  pontrendszere”.  Itt  az  egyenlő  teherviselés  elvét

érvényesítjük olyan módon, hogy a köznevelési törvény által megszabott,

a  tanításon  túli,  iskolában  végzendő  feladatokat  (versenyfelügyelet,

kísérés,  folyosóügyelet,  iskolai  rendezvények  tanári  jelenlétének

biztosítása, stb.) azok a kollégák vállalják inkább, akik egyéb téren nem

tudnak elegendő  „jócselekedet  pontot”  gyűjteni.  Ezeket  a  pontokat  az

elektronikus naplóban adminisztráljuk és tartjuk nyilván, és így mindenki

tisztában  van  vele,  hogy  éppen  hol  áll  a  többiekhez  képest  ebben  a

„versenyben”. Természetesen ennek a pontgyűjtésnek a finomhangolását

még  folyamatosan  végezzük,  hiszen  évről  évre  kiderülnek  bizonyos

területek,  amelyeknek  az  elszámolása  vagy  éppen  el  nem  számolása

igazságtalannak  tűnik.  Arra  törekszünk,  hogy  végül  a  lehető

legkorrektebb  rendszert  dolgozzuk  ki  és  üzemeltessük,  amit  minden

kolléga teljes szívvel tud támogatni.

3.5 Az intézményi önértékelési rendszer

Bár  a  központilag  előírt  intézményi  és  a  pedagógus  önértékelési

rendszer még nem lépett teljeskörűen életbe, annak egyik legfontosabb

eleme,  a  diákok visszajelzéseire  épülő  pedagógusértékelés  már hosszú

évek  óta  zökkenőmentesen  működik  iskolánkban.  A  saját  fejlesztésű

elektronikus  naplónk  egyik  moduljaként  bevezetett  felületen  a  diákok

évente  egyszer  anonim módon véleményt  nyilváníthatnak  minden  őket

tanító tanár munkájáról, és az érintett kolléga közvetlen visszajelzést kap
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ezekről  az  adatokról.  Megnézheti,  hogy  az  egyes  kérdésekre  milyen

értékelést kapott diákjaitól, valamint információt kap arra nézve is, hogy

az eredménye hol helyezkedik el a statisztikában, tehát a többi értékelt

tanárhoz képest az övé milyen eredménynek számít. 

Az  iskola  összesített  eredményét  az  alábbi  táblázat  mutatja.  Ez  az

összes  leadott  diákértékelést  mutatja  kérdésenkénti  bontásban.  Az

elérhető legmagasabb eredmény a 7-es osztályzat. A jobb oldali oszlopban

lehet látni a leadott diákszavazatok megoszlását osztályzatok szerint.  A

legmélyebb  kék szín  a  legsűrűbben  előforduló,  az  egyre  halványabb a

ritkábban  adott  osztályzatokat  jelzi.  A  szürke  téglalap  színmélysége  a

leadott  „nem releváns”  szavazatok  számára  utal.  Úgy  gondolom,  hogy

ebben a tekintetben sincs szégyenkezni valónk. Diákjaink összességében

elismeréssel  nyugtázzák  az  őket  tanító  tanárok  szakmai  tudását  és

pedagógusi hozzáállását egyaránt.

Ezt  a  rendszert  a  későbbiekben  a  szülők  részére  is  szeretnénk

bevezetni.  A szülők így véleményt mondhatnak majd az egyes kollégák

munkájáról,  valamint  az  iskolavezetéssel  kapcsolatos  értékelésüket  is

leadhatják.  Ennek  a  rendszernek  a  kidolgozására  már  a  Szülői

Választmánnyal  megtettük  az  első  lépéseket.  A  végleges  verzió

elfogadtatása  előtt  szeretnénk megvárni  az ide vonatkozó jogszabályok

módosítását, ami a közeljövőben esedékes.
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3.6 Az  előző  pályázatban  kitűzött  technikai  és

adminisztrációs feladatok megvalósulása

Az  előző  igazgatói  pályázatom  2011  februárjában  készült,  amikor

iskolánk mind szervezeti  mind finanszírozási  szempontból egészen más

helyzetben volt,  mint manapság.  A közben eltelt időben megváltozott a

fenntartónk,  a  költségvetésünkre  való  rálátásunk  (és  különösen

ráhatásunk)  erősen  korlátozódott.  Így  az  akkor  kitűzött  feladatok  egy

része (elsősorban a tervezett technikai fejlesztések területén) nem tudott

az eredeti tervek szerint megvalósulni, hiszen ehhez szükség lett volna a

saját bevételből a tervezett fejlesztésekre fordítandó önrészre. Ezért nem

lenne igazságos számba venni, hogy az akkor tervezett fejlesztések közül

melyek  valósultak  meg  és  melyek  nem.  Így  is  komoly  sikernek  lehet

elkönyvelni, hogy sok iskolától eltérően az elmúlt években a fejlesztések

nem álltak le, csak meglehetősen lelassultak.  Ennek példájául érdemes

elolvasni  a  6.3  pontot,  amelyben  a  2011.  előtti  és  az  azt  követő

megvalósult beruházásokat foglalom össze. 

3.7 A következő vezetői ciklusra vonatkozó ütemterv

3.7.1 Azonnali feladatok

3.7.1.1 Igazgatóhelyettesi feladatkörök újragondolása

Régi  adósság  –  elsősorban  a  kollégák  felé  –,  hogy  az

igazgatóhelyettesek  feladatkörei  nincsenek  sebészi  pontossággal

körülhatárolva.  Ugyan  sok  olyan  terület  van,  ami  egyértelműen  egyik

vagy másik helyettes kollégához, vagy éppen az igazgatóhoz tartozik, de

van, amikor egy hirtelen felmerülő problémát az első szabad ember kezd

el megoldani. Ez viszont azzal jár, hogy több estben a tanárok nem tudják,

hogy egyes konkrét esetekkel kihez kell fordulni. 

Ezt  a  helyzetet  tetézi,  hogy  az  utóbbi  időszak  szervezeti  és

adminisztratív változásai, valamint a számos új feladat, amivel bővültek

az  iskola  feladatkörei  is  megköveteli,  hogy  újragondoljuk  az

igazgatóhelyettesi munkaköri leírásokat, és ennek lezárásaként ezt az új
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feladatlistát  –  immár  pontosítva  –  az  iskolavezetés  tagjaihoz  rendelve

publikáljuk.

3.7.1.2 Az iskolai honlap megújítása

Az  iskolai  honlapnak  a  szerepét  a  gimnázium  ismertségének  és

elismertségének  a  megszerzésében  és  megtartásában  nem  lehet

túlbecsülni.  Akár általános iskolás diák, akár szülő érdeklődik irántunk,

szinte  biztos,  hogy  az  első  információs  csatorna,  amit  megnéz,  az  az

iskolai  honlap  lesz.  Elmondható,  hogy  annak  idején,  amikor  a  Sulinet

programban az első középiskolák megkapták az internet hozzáférést, az

elsők  között  voltunk,  akiknek  ezen  a  módon  is  elérhető  információs

felülete volt. Mára – bár tény, hogy a honlapunk jelentős és színvonalas

tartalommal  bír  –  elmondható,  hogy  formailag  meglehetősen  elavult.

Természetesen  tartalmilag  is  lenne  mit  bővíteni,  csiszolni  rajta.  Ez  a

munka  már  elkezdődött  és  remélhetőleg  nagyon  rövidesen  látványos

eredményeket tudunk produkálni.

3.7.2 Rövidtávon megoldandó feladatok (1-2 év)

3.7.2.1 Iskolamarketing

A  honlap  megújítása  mellett  érdemes  figyelmet  fordítani  az  egyéb

színvonalas megjelenési formákra, amelyekkel az érdeklődő nyolcadikos

diákok,  családjuk  és  általános  iskolájuk  (ezen  belül  is  elsősorban  az

osztályfőnökük)  figyelmét  fel  tudjuk  hívni  gimnáziumunkra.  Ebben  a

folyamatban  kiemelt  szerepe  lehet  kiadványoknak,  rendezvényeknek,

versenyeknek  (pl.  kerületi  diáknapok,  helyi,  fővárosi  vagy  országos

sportversenyek), sajtóbeli megjelenéseknek és még számtalan más olyan

elemnek, amivel az iskola megmutathatja arcát, nyithat a külvilág felé. 

Ide tartozik a nyílt napok és a nyílt hét, amelyeknek a fontosságát már

egy  előző  fejezetben  említettem.  De  számtalan  olyan  eddigi

kezdeményezésünk  volt,  amelynek  célja,  hogy  jobban  megismerjenek

bennünket a potenciális leendő karinthys diákok. A tavaly debütált Fotó-

ÉvKönyv, ami egy rendkívül igényesen fényképezett és szerkesztett képes

összefoglaló  az  iskola  elmúlt  tanévéről  egyelőre  az  Alapítvány  által
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szponzorált karácsonyi ajándék formájában jutott el az olvasókhoz, jövőre

talán már pénzért is megvásárolják az érdeklődők és így önfenntartó lesz.

A  szabadegyetemek  közül  nem  egy  általános  érdeklődésre  tarthat

számot. Ha kiterjesztjük a meghívást iskolánkon kívülre, esetleg felvetjük

az  általános  iskoláknak,  hogy  egy-egy  izgalmasabb  előadásra

delegálhatnak  olyan  diákokat,  akik  tanulmányi  vagy  közösségi  munka

terén  sokat  tettek  le  az  asztalra  és  így  kaphatnak  tiszteletjegyet  a

rendezvényre, ezzel is növelhetjük iskolánk és programjaink ismertségét.

Az IDB által szervezett zenés videoklip, a Lipdub2014 több mint 26000

megtekintőt vonzott. (https://www.youtube.com/watch?v=O99y9K7GuVc)

Régi adósságunk törlesztéseként rövidesen el kellene készíteni, illetve

aktualizálni és modernizálni azt a szórólapot, ami az alkalmas az iskola

rövid  bemutatására.  Az  A4-es  méretű,  3  részbe  hajtott,  fényképekkel,

logóval és a legfontosabb tudnivalókkal ellátott, 3 nyelven (magyar, angol,

német)  publikálandó kiadványt sok helyen tudnánk felhasználni,  a nyílt

heti programoktól a külföldi delegációk tájékoztatásán át a pályázatokig.

3.7.2.2 Az iskola arculati elemeinek rendszerbe foglalása

Akár  az  iskolamarketing  részeként  is  fel  lehet  fogni,  komplexitása

miatt  mégis  külön fejezetet  érdemel  az arculati  elemek összességének

tudatosan  meghatározott  keretekbe  foglalása.  Szinte  az  intézmény

megalapítása  óta  vannak  erre  törekvések.  Sok  tekintetben  már  két

évtizede többé-kevésbé tudatosan használunk egy olyan arculati  sémát,

amelyet  legfőbb  ideje  lenne  átfogó  rendszerbe  kovácsolni.  Az  iskolára

jellemző  színek,  betűtípusok,  az  intézmény  hivatalos,  valamint  a

honlapon, Facebook-on, ajándéktárgyakon használt logója, mind egy leírt

vagy  akár  csak  hallgatólagosan  elfogadott  „arculati  kézikönyvnek”  a

részét kell, hogy képezze.

3.7.2.3 Logó

Ezek között az elemek között kiemelt helyet foglal el az iskola logója. A

jelenleg  a  honlapon,  fejléces  levélpapírokon,  hivatalos  okmányainkon

használt  logót  még  1992-ben  készítettem,  az  iskola  rajztanára,
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Rózsavölgyiné  Tomonyák  Gitta  tanárnő  logóterveinek  felhasználásával.

Nem titkolt  szándékunk  volt  a  nyelvi  preferenciákat  előtérbe  helyezni

(zászlók) és ugyanakkor az ábra közepén, a magyar trikolór centrumában

lévő KFG betűk sorrendjének felcserélésével ugyanakkor a játékosságot,

a  tudás  humoros  megközelítést  is  sugallni  szeretné.  A  címer  köré  írt

szöveg  betűtípusa  (ITC  Benguiat)  azóta  is  számtalan  helyen

felhasználásra  került.  Az  iskolabuszok  oldalán  reklámként,  az  épület

homlokzatán  elhelyezett  nagyméretű  feliraton,  az  iskola  hivatalos

borítékján, levélpapírján, honlapján, de még a teremkulcsok kulcstartóin

található számok is ezzel a betűtípussal íródtak.

A Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Tagozat elindulásával azonban a

logó már igen hamar túlhaladottá vált. Hiányzott belőle az angol mellett a

német preferenciára való utalás.  Több pályázatot hirdettünk meg, hogy

megtaláljuk  a  „tökéletes”  logót,  de  sajnos  próbálkozásaink  eddig  nem

jártak  sikerrel.  Ugyanakkor  született  több  használható  ötlet,  amit

különböző egyéb helyeken, pólókon, bögréken, egyéb ajándéktárgyakon

tudtunk elhelyezni.  Ezek  azonban alkalmatlanok lettek  volna  az  iskola

hivatalos „komoly” címerének, így a megoldás még várat magára.

3.7.2.4 Az  intézményen  belüli  információáramlás

finomhangolása

Jelenleg  több  levelezőlista  működik  iskolánkban,  amelyekkel

szelektíven lehet  tartani  a kapcsolatot a kollégákkal.  Van össztanári,  a

munkaközösség-vezetőknek  szóló,  az  osztályfőnöki  és  az  IB-ben  tanító

tanároknak  is  ilyen  listája.  Mindegyiknek  a  működése  azonos  elven

alapszik, és többé-kevésbé hatékonyan el is juttatják az információkat a

címzettnek. Nem adnak azonban visszajelzést arról, ha valaki bármilyen

okból nem olvasta el az üzenetet és elég bonyolult egy esetleges e-mail

cím változást is végigvinni bennük.

Mindezen  problémákat  figyelembe  véve  fontos  lenne  egy  olyan

egységes rendszert kidolgozni, amely az e-napló adatbázisán alapulna, és

az ottani változásokat azonnal át tudná vinni az összes levelezési listába.

(pl. e-mail cím változása, osztályfőnöki megbízás stb.) 
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3.7.2.5 A kazánok keringési rendszerének zárttá tétele

Egy  pusztán  technikainak  tűnő  kérdés,  és  a  kazánjaink  előéletét

ismerők még azt is válaszolhatnák, hogy mit akarunk mi, amikor néhány

évvel ezelőtt kaptunk kiváló kondenzációs kazánokat a fűtéskorszerűsítési

és  nyílászáró-csere  programban.  Pontosan  azért  van  szükség  a  zárttá

tételre, mert a szép új kazánok nagyságrenddel jobban amortizálódnak,

ha  bennük  oxigéndús,  az  egész  fűtési  rendszeren  körbecirkuláló  víz

kering. A problémát – némi plusz befektetéssel – úgy lehetne megoldani,

hogy a kazánok vízkörét egy megfelelő kapacitású hőcserélő segítségével

leválasztjuk a nagy fűtéskörről és így a kazánokkal belső, legkényesebb

bojler  részével  csak  nagy  tisztaságú,  többszörösen  oxigén-  és

vízkőmentesített víz érintkezne. Ezáltal a kazánjaink élettartama több tíz

évvel hosszabbodna meg, és nem kellene minden télen attól tartani, hogy

egy váratlan fűtésleállás miatt napokra/hetekre be kell zárni az iskolát.

Sajnos ezt a befektetést csak külső segítséggel,  optimális  esetben a

VG18  Kft.  költségvetéséből  tudnánk megoldani.  Bizonyos  ígéretet  már

kaptunk rá,  hogy  lesz  elmozdulás  a  holtpontról,  de  azért  még komoly

lépés nem történt az ügyben. 

3.7.3 Középtávon megoldandó feladatok (2-3 év)

3.7.3.1 Öregdiák honlap – alumni szervezet kiépítése

A Karinthy Frigyes Gimnázium mindig híres volt arról,  hogy kiemelt

figyelemmel  kíséri  az  iskolában  érettségizett  diákok  sorsát  és  nagy

szeretettel vár vissza mindenkit, aki öregdiákként vagy akár régebben az

iskolában  dolgozó  tanárként  szeretne  részt  venni  programjainkon,

tanításhoz kötődő vagy iskolaidőn túli rendezvényeinken.

Ennek  a  célkitűzésnek  nyitna  teret  egy  olyan  internetes  felület,

amelyen  az  öregdiákjaink  tudnának  regisztrálni,  létrehozva  ezzel  egy

alumni  adatbázist,  önként  eldöntve,  hogy  milyen  adatokat  szeretnének

megosztani magukról.

Ez  segítséget  nyújtana  egyrészről  egymás  megtalálásában,

megkönnyítve  ezzel  pl.  egy érettségi  találkozó szervezését.  Másrészről
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egykori diákjaink első kézből értesülhetnének azokról az aktuális iskolai

rendezvényekről, amelyeken szívesen látjuk őket.

A későbbiekben egy olyan adatbázis kiépítése is szóba jöhet, amelyben

azok az öregdiákok, akik csatlakoznak, foglalkozásukat, illetve a többiek

számára  felajánlható  szolgáltatásaikat  (pl.  ügyvédi,  tervezőmérnöki,

bőrgyógyászi,  fogorvosi,  állatmenhely  üzemeltetői  tevékenységüket)  is

reklámozhatnák.  Ez  egyrészt  nekik  is  hozna  ügyfeleket,  másrészt  a

kereslet részéről nyilván elvárható lenne, hogy baráti áron és ugyanakkor

teljes  odaadással  dolgozzon  az  illető  a  volt  iskolatársa,  osztálytársa

érdekében. 

3.7.4 Hosszú távon megoldandó feladatok (5 év)

3.7.4.1 Könyvtárak összevonása

Örökzöld téma a könyvtárak összevonása. Ha sikerülne mintegy 200-

220 millió forintot pályázati úton, vagy más támogatótól megszerezni, és

megvalósítani  a  már  évek  óta  a  polcon  várakozó  terveket,  különleges

komplexumot lehetne létrehozni az iskolánkban. A „szuperkönyvtár” mind

működésében, informatikai támogatásában, mind kihasználhatóságában,

könyvtári  állományában páratlan lenne a hazai középiskolák között.  Az

ügy  érdekessége  az,  hogy  a  fent  említett  könyvtári  és  számítógépes

kapacitás most is megvan az iskolában, de a szétaprózódás miatt közel

sem  lehet  annyira  hatékony,  mintha  egy  nagy,  közös,  koncentrált

helyiségben lenne jelen. Nem beszélve az üzemeltetés könnyebbségéről,

a két  könyvtáros  munkaszervezésének és  rendelkezésre  állásának jobb

kihasználhatóságáról.

Az  építészeti  terveket  az  iskola  Ybl-díjas  tervezője,  Kertész  András

elkészítette felkérésünkre. Az ebédlő és a kazánház tetejére megálmodott

hatalmas  alapterületű  könyvtár  és  a  hozzá  kapcsolódó  audiovizuális

termek,  projektszobák,  kisebb  csoportok  befogadására  alkalmas

tantermek,  illetve  a  könyvtár  gördülékenyebb  működéséhez  szükséges

raktárak hatalmas előrelépést jelentenének mind a nyomtatott anyagok

67



napi  használatában  mind  az  iskolai  IKT  a  mindennapokba  való  jobb

integrálódásában.

Jelenleg  nem  sok  remény  látszik  arra,  hogy  erre  a  beruházásra

tudnánk forrást  találni,  de  mivel  az elfogadott  tervek  évek óta  készen

vannak,  nem  adjuk  fel  a  reményt,  hogy  előbb  vagy  utóbb  meg  tud

valósulni ez a különleges fejlesztés.

4. Az iskola szervezeti felépítése

4.1 Szervezeti struktúra

A fenntartói rendszerben történt változások miatt az utóbbi években

jelentősen  átalakult  az  intézményi  szervezeti  struktúra.  A  változások

azonban nem értek  teljesen  véget,  hiszen az országos  oktatásirányítás

által  bejelentett  közeljövőbeli  feladatkör  és  jogosultsági  módosítások

érinteni fogják mind az intézményvezető hatáskörét és döntési területeit,

mind a  fenntartó  és  a  működtető  közötti  feladatok  megosztását.  Így a

szervezeti  ábra  megtekintésekor  csak  egy  jelenlegi  képet  tudunk

vizsgálni,  ami  nagy  valószínűséggel  rövidesen  jelentősen  megváltozik

majd. 

Mindenesetre  a  felelősségi  rend  alapján  az  iskolában  folyó,  ott

bekövetkező eseményért végső soron az intézményvezető felel,  így az ő

kezébe futnak össze a szálak. Természetesen ezt a szerteágazó munkát

megosztja helyetteseivel.  A szűk körű iskolavezetés az érdekképviseleti

szervezet  tagjai  által  delegált  szakszervezeti  vezetővel  és  a  dolgozói

testület  által  megválasztott Közalkalmazotti  Tanács elnökével  teljesedik

ki. Közvetlenül az igazgatóhoz fordulhat még a Szülői Választmány elnöke,

valamint  az  Iskolai  Diákbizottság  kapcsolattartással  megbízott

képviselője. A két iskolai Alapítvány kuratóriumának elnöke nem tartozik

az igazgató alá, a két kuratórium független, szuverén szervezet.

Az intézményvezető-helyettesek felügyelik és irányítják a rájuk bízott

területet.  Munkájukat  önállóan  végzik.  Természetesen  szükségszerű,

hogy  minden  nagyobb  változtatás  tervéről,  fontosabb  döntés
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előkészítéséről,  megtörtént  és  elintézett  rendkívüli  eseményről

haladéktalanul beszámoljanak az intézményvezetőnek.

A  fontos  döntéseket  szituációtól  függően  vagy  a  szűk  körű,  vagy  a

kibővített  iskolavezetés  készíti  elő.  Az  iskolavezetőségi  értekezletek

aktuális  napirendjét  az  intézményvezető,  vagy  az  általa  megbízott

helyettese állítja össze.

A  Karinthy  Gimnáziumban  fontos  hagyomány,  hogy  akár  az

intézményvezetőt  akár  a  helyetteseket  bárki  (tanár,  diák,  technikai

dolgozó,  szülő),  bármilyen  hivatalos  vagy  magánjellegű  problémával

felkeresheti.  Az  ajtó  (a  nagyon  ritka  és  rendkívül  indokolt  eseteket

kivéve) fizikailag és átvitt értelemben is mindig nyitva áll.  Elmondható,

hogy aránylag sokan éltek, élnek is ezzel a lehetőséggel és bízom benne,

hogy  ez  a  jövőben  is  így  lesz.  Kétségtelen,  hogy  ez  a  gyakorlat  nem

egyeztethető össze a szigorúan vett szervezeti sémával, és némelykor az

ideálisnál  kicsit  nagyobb a  forgalom az irodákban, de  meggyőződésem

szerint  fontos,  hogy  az  iskola  vezetésében  szerepet  vállalók  ezzel  is

jelezzék, hogy nem a kollégák felett állnak, hanem értük dolgoznak.

Az iskolában a kezdeti években élesen különváló két tanítási nyelvű és

normál  szekció  között  mára  már  teljesen  elsimultak  az  ellenérzések.

Tanáraink  többsége  legalább  két,  de  előfordul,  hogy  mindhárom

tagozaton  is  tanít,  a  közösen  szervezett  programok  és  főként  a  közös

felvételi rendszer kiegyensúlyozta a különbségeket, és az iskola ebből a

szempontból  is  egységes  képet  mutat.  Az  utóbbi  években  már  az

intézményvezető-helyettesek  szintjén  sem  mutatkozik  meg  a  tagozatok

közötti  szeparáció.  Ez  látszik  a  szervezeti  ábrán  is,  hiszen  bármelyik

intézményvezető-helyetteshez az összes munkaközösség-vezető fordulhat

problémájával. 
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4.2 Szervezeti ábra
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5. Egyéb külső nevelési tényezők szerepe

5.1 Szülői kapcsolattartás

Az iskola hatékony működéséhez rendkívül fontos a szülőkkel való jó

munkakapcsolat  kiépítése  és  fenntartása.  Figyelni  kell  arra,  hogy  ha

bármi probléma, kérdés vagy panasz merül fel, legyen olyan információs

csatorna,  amely  alkalmas  arra,  hogy  a  gond  is  és  a  megoldás  (vagy

legalább a megoldási javaslat) is eljusson a megfelelő emberekhez. Ennek

az információáramlásnak a fóruma a Szülői Választmány, amelynek tagjai

begyűjtik,  tolmácsolják,  majd  visszafelé  is  közvetítik  a  kérdéseket  és

egyéb olyan információkat, amelyek az osztályszülői értekezleteken vagy

egyéb  szülői  fórumok  során  halmozódnak fel  és  igényelnek  választ  az

iskola vezetésétől.

5.1.1 Szülői Választmány

Az iskolaszék feloszlása  után a szülői  képviselet  és  az iskolavezetés

közösen úgy határozott, hogy a szülői oldalt az iskolai Szülői Választmány

fogja  képviselni  a  továbbiakban.  Ez  a  testület  az  osztályszülői

választmányok delegáltjaiból áll, jogait és feladatait a saját szervezeti és

működési  szabályzata  írja  le.  Ülésein  az  iskola  igazgatója  állandó

meghívott  és  azokon  tanácskozási  joggal  rendelkezik.  A  Szülői

Választmány  –  többek  között  –  véleményezi  és  elfogadja  az  intézmény

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Házirendjét,  illetve ezen

dokumentumok  módosításait,  valamint  delegálja  képviselőjét  az

Intézményi Tanácsba.

A  Szülői  Választmány  elmúlt  évekbeli  tevékenysége  rendkívül

előremutató,  felajánlott  segítségük  és  ötleteik  nagyban  segítik  az

iskolavezetés munkáját.

5.1.2 Szülők bálja

Iskolánkban 2003 óta rendezzük meg a szülők bálját. Ez a rendezvény

az  egyik  fontos  eszköze  a  szülők  és  a  tantestület  közötti

kapcsolattartásnak.  Célja  deklaráltan  nem  az  anyagi  támogatások
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gyűjtése, hanem elsősorban az a törekvés, hogy a szülők és gyermekük

tanárai  egy  kötetlen  rendezvény  keretében  személyesen  is

megismerhessék  egymást,  megtekinthessék  tehetséges  tanulóink  és

tanáraink  által  készített  szórakoztató  műsort,  körbenézhessenek  az

épületben  megszemlélve  az  iskola  legújabb  fejlesztéseit,  szakköreinek,

önképzőköreinek  bemutatóját,  és  egymással  valamint  a  tantestület

tagjaival  beszélgetve  költhessenek  el  egy  kellemes  vacsorát.  Az  estét

hosszú  évekre  visszamenőleg  az  Old  Boys  együttes  élő  koncertje

koronázza meg. 

A rendezvény az eddigi évek tapasztalata alapján rendkívül sikeresnek

mondható,  2016-ban  immár  tizennegyedik  alkalommal  került

megrendezésre, így bízvást lehet állítani, hogy beépült az iskola állandó

hagyományai közé.

5.1.3 Szülők véleménynyilvánítása

Már az intézményi minőségirányítási program (IMIP) nagyban épített a

szülőkkel  való  kapcsolattartásra  és  az  onnan  érkező  visszajelzésekre.

Ebből fejlődött ki a jelenlegi belső értékelési rendszer, amelyben a Szülői

Választmány  –  figyelembe  véve  a  jogszabályi  követelményeket  –

megszervezi az iskolavezetés munkáját értékelő anonim kérdőív kitöltését

és  a  beérkezett  véleményeket  összesítve  készíti  el  az  értékelését,

visszajuttatva azt az érintettekhez. 

Ilyen intézményvezetői  értékelés  legutóbb 2015-ben készült  a Szülői

Választmány saját maga által készített kérdőív segítségével,  a részletes

értékelést  jelen  pályázat  mellékleteként  csatolom  (7.2).  A  Karinthy

Frigyes  Gimnázium Szülői  Választmánya  2015-ben  az  intézményvezető

munkáját jelesre értékelte.

5.2 Jogszabályok

Az iskolát és a munkavállalóit érintő rendkívül sok és nagyon gyorsan

változó  jogszabálynak  a  figyelemmel  kísérése  és  alkalmazása  nem

egyszerű feladat. Fontos, hogy az intézményvezetőn kívül a helyettesek és

a  gazdaságis  kollégák  is  folyamatosan  figyelemmel  kísérjék  a
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változásokat,  olvassák  a  szakirodalmat,  vegyenek  részt  a  témában

rendezett  tájékoztatókon,  konferenciákon,  továbbképzéseken.

Tevékenységüket  folyamatosan  egyeztetni  kell  az  intézmény

fenntartásában  és  működtetésében  érintett  szervezetek  (KLIK,  GESz,

VG18) illetékes kollégáival.

A munkaügy és a bérszámfejtés terén felmerülő kérdéseket, esetleges

problémákat  a  legrövidebb  időn  belül  tisztázni  kell  az  érintett

munkáltatóval.

Sajnos  a  naprakész  tájékozódást  már  nem  segítik  az  önállóan

gazdálkodó iskola által  előfizetett  kiadványok.  A CD jogtár negyedéves

frissítésű változatának szinte a kezdetektől, 1993 óta voltunk előfizetői, és

az  első  adandó  alkalommal  átálltunk  a  modernebb  és  könnyebben

kezelhető DVD jogtár verzióra. Iskolánk előfizetett a Magyar Közlöny, az

Oktatási  Közlöny  és  a  Pénzügyi  Közlöny  című  kiadványokra,  amelyek

nyomtatott formában, hagyományos irattári archiválásra alkalmas módon

segítenek a jogszabályok változásainak nyomon követésében.

Ezek  a  lehetőségek  pénzhiány  miatt  az  utóbbi  években  már  nem

elérhetőek.

Az egyetlen megmaradt lehetőségként olyan internetes jogforrásokhoz

kell  fordulni,  amelyeket  az  OM  vagy  annak  háttérintézményei

üzemeltetnek,  és  többé-kevésbé  felhasználóbarát  módon,  de

mindenképpen  elektronikusan  kereshetően  bocsátanak  az

internethasználók rendelkezésére. 

A  hivatalos  jogforrásokon  túl  szintén  az  internet  felhasználásával

rendkívül hasznosnak bizonyulnak azok a levelezőlisták (pl. a Tanfórum),

amelyeken  nagy  számban  vannak  jelen  az  iskolavezetők  is,  akik

megosztják  a  mind  a  felmerülő  problémákat,  mind  azok  javasolt

lehetséges  megoldási  módozatait  a  lista  tagjaival.  Ezen  túl  a  kerületi

önkormányzat  minden  oktatási  intézmény  számára  előfizet  a  „Katedra

Online”  internetes  kiadványra,  amely  rendszeresen  küld  összefoglaló

tájékoztató  anyagokat  az  oktatással-neveléssel  összefüggő  média-
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megjelenésekkel,  az  oktatást  érintő  jogszabályváltozásokkal  és

pályázatokkal kapcsolatban.

5.3 Társadalmi környezet, partnerkapcsolatok

A Karinthy  Frigyes  Gimnázium jó  kapcsolatot  ápol  a  többi  kerületi

oktatási  intézménnyel  az  általános  iskolákat  és  a  középiskolákat  is

beleértve.  A  tehetséggondozó  tanfolyam,  az  elsősorban  kerületi

pedagógusokat  érintő  nyelvtanfolyamok és  számítástechnikai  kurzusok,

mind ezeknek a kapcsolatoknak az elmélyülését hozza magával. 

Közel  egy  évtizede,  2008-tól  indult  a  már  előzőekben  említett

tehetséggondozó  tanfolyam  matematikából  hetedikeseknek  és

nyolcadikosoknak,  valamint  a  tehetséges  HH-s  és  HHH-s  tanulóknak

mindkét felvételi tárgyból. Mindkét tanfolyam esetén a megfelelő diákok

kiválogatásához  szoros  kapcsolatot  tartunk  fönn  a  kerületi  általános

iskolák illetékeseivel.  (Erről  az 1.2.5.2.  fejezetben más bővebben esett

szó.)

A később (az 5.3.2 fejezetben megemlítendő) csereprogramok mellett

szinte  minden  évben  szervezünk  tanulmányutakat  is  a  célnyelvi

országokba. A magyar-angol két tanítási nyelvű kilencedikes (nulladikos)

osztályok  hagyományosan  egy  tíz  napos  nagy-britanniai  úttal  zárják  a

tanévet.

Az iskola elismertségének köszönhetően a hazánkba látogató külföldi

tanárokat,  oktatásügyi  delegációkat  gyakran  hozzák  a  szervezők  a

Karinthy Frigyes Gimnáziumba.

5.3.1 Együttműködő oktatási intézmények

Gimnáziumunk  sokféle  módon  kapcsolódik  más  oktatási

intézményekhez  vagy  pedagógiai  szervezetekhez  közös  programokon,

cserekapcsolatokon vagy képzési, továbbképzési rendszereken keresztül.

Ezek a kapcsolatok több típusba sorolhatóak.
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5.3.1.1 Közös felvételi rendszerből maradt kapcsolat

Amikor a központi kéttannyelvű felvételi rendszer 1992-ben megszűnt,

15 éven keresztül tartó együttműködés kezdődött meg számos budapesti

két  tanítási  nyelvű  középiskolával  egy  közös  felvételi  feladatsor

kidolgozásában és értékelésében. Bár a központi felvételi vizsgák 2008-as

ismételt  bevezetésével  a  fent  említett  rendszeres  együttműködés

megszakadt, az iskolák többségével továbbra is tartjuk a kapcsolatot és

egyeztetjük a felmerülő problémákat, megoldási javaslatokat. 

5.3.1.2 Kerületi általános iskolák

A kerületi általános iskolák közül külön érdemes kiemelni a két tanítási

nyelvű általános iskolákat, amelyeknek együttműködési megállapodásokat

kötöttünk és ennek alapján oktatási anyagokat és módszereket adunk át,

valamint szívesen látjuk az innen érkező nyolcadikosokat, de a felvételi

vizsgát természetesen nekik is meg kell felelniük. 

A  másik  együttműködési  terület  a  már  többször  említett

tehetséggondozó  tanfolyam,  amely  egyrészt  levesz  bizonyos  terhet  az

általános iskolák válláról, hiszen a kiemelten tehetséges tanulók sokszor

csak nehezen oktathatók megfelelő hatásfokkal, ha a többiekkel közösen

kell  nekik  feladatot  adni  és  azt  érdemben  megbeszélni.  Másrészt  a

tehetséges  tanulóknak  is  segít,  hiszen  önbizalmat  ad,  és  lehetséges

alternatívát nyújt egy jó kerületi gimnáziumba való bekerülésre.

5.3.1.3 Kerületi középiskolák

Mind  tanulmányi  ügyekben,  mind  szabadidős  programok  terén

keressük a kapcsolatot a kerületi középiskolákkal.

Előbbire  példa  a  közös  érettségi  vizsgabizottságok  létrehozása,

megállapodások termek kölcsönös átadásáról bombariadó esetén és nem

utolsó  sorban  a  hosszú  éveken  keresztül  zajló  terembérlés  a  gépírás-

oktatással kapcsolatban. 

Számos kerületi diákrendezvényen és szabadidős, valamint kulturális

programon  dolgoznak  együtt  iskolánk  diákönkormányzatának  tagjai  a

75



közeli iskolák hasonló szervezeteivel. Munkájuk eredményességét dicséri

a kerületi diákhét rendezvényeinek sikere.

5.3.1.4 Két tanítási nyelvű középiskolák

A  kéttannyelvű  iskolatípust  érintő  speciális  problémák  miatt

kapcsolatot  tartunk  fenn  a  többi  két  tanítási  nyelvű  középiskolával

fővárosi,  sőt országos szinten is.  A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület (KIE)

alapító tagjaként már a kezdetektől részt veszünk a felmerülő problémák

megfogalmazásában, valamint a megoldási javaslatok kidolgozásában és

végrehajtásában.

Iskolánk tagja a Magyarországi DSD Iskolák Egyesületének, valamint

szoros  kapcsolatot  tartunk  fenn  a  Németországi  Kultuszminiszerek

Konferenciájának magyarországi képviseletével, a ZfA-val. Iskolánk tagja

a világszerte 1800 iskolát tömörítő PASCH hálózatnak (Schulen: Partner

der Zukunft). Ez olyan iskolákat tömörítő szervezet, amelyekben a német

nyelvet magas színvonalon oktatják. 

5.3.1.5 Felsőoktatási intézmények

Mint  azt  az  előzőekben  már  említettem,  gimnáziumunk  több

tanárképző felsőfokú oktatási intézménnyel áll munkakapcsolatban. Ezek

között  elsősorban  hazai  egyetemek  találhatók  (Eötvös  Loránd

Tudományegyetem, Károli  Gáspár Református Egyetem, Pázmány Péter

Katolikus  Egyetem,  Szegedi  Tudományegyetem),  de  kötöttünk

együttműködési  megállapodást  külföldi  oktatási  intézménnyel  is,  hogy

hallgatóikat  hospitálásra,  tanítási  gyakorlatra  befogadjuk.  Ezek  a

kapcsolatok és a rájuk alapuló programok több szempontból is hasznosak

iskolánknak,  ezért  ezeket  a  jövőben  is  fenntartjuk  és  fejleszteni

szeretnénk.

5.3.2 Cserekapcsolatok 

Számos  külföldi  középiskolával  és  diák-  valamint  tanárcserék

szervezésével  foglalkozó  szervezettel  tartunk  fönn  kapcsolatot,  így

minden  évben  tudunk  küldeni  és  fogadni  diákokat  és  tanárokat

határainkon  túlról.  Ezeknek  a  programoknak  a  haszna  a  nyelvi
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kompetenciák  javításán  túlmutatóan  az  is,  hogy  a  résztvevő  tanulók

megismerik  más  népek  szokásait,  kultúrájának  esetleg  szokatlan

vonásait, megtanulják elfogadni és tisztelni az addig megszokottól eltérő

viselkedési normákat, és saját maguk is olyan helyzetbe kerülnek, hogy

közvetítői lesznek saját országuk értékeinek.

Tavaly  ünnepeltük  a  két  legrégebben  fennálló  cserekapcsolatunk

negyed százados  évfordulóját.  A két  egymásoz közeli  német  városban,

Babenhausenben és Frankenthalban található iskolákkal több mint két és

fél évtizede tartjuk a testvériskolai kapcsolatot, és a mai napig minden

évben  utaznak  tanulóink  és  várjuk  vendégül  az  onnan  érkező

cserediákokat, kollégákat.

Emellett  számtalan  csereprogramot  tudunk  magunk  mögött

Norvégiától az Egyesült Államokig, Hollandiától Erdélyig. 

Külön  megemlítendőek  az  ENSZ-modell  konferenciákra  alapuló

kapcsolatok,  mert  ezek  nem „egyszerű”  diákcserék,  hanem tematikus,

szigorú nemzetközi protokoll szerint zajló rendezvények. 

1990  óta  hét  tanárunk  a  Fulbright  Bizottság  ösztöndíjasaként  az

Egyesült Államok különböző középiskoláiban tanított angol nyelven egy-

egy évet.  A helyükre érkezett  amerikai kollégák ez alatt az idő alatt a

gimnáziumunkban tanítottak.

Tanulóink  számtalanszor  nyertek  már  el  külföldi  ösztöndíjakat

gimnáziumi  éveik  alatt  vagy  közvetlenül  utána.  Cambridge-től  a

Harvardig,  Kínától  Ausztráliáig  pályáztak  és  nyertek  tanulási

lehetőségeket  karinthys  diákok.  A  legkülönlegesebb  talán  az  évekig

működő  –  egy-egy  diákunkat  az  Upper  Canada  College  nevű  patinás

kanadai magániskolába eljuttató – magánösztöndíj volt.

5.3.2.1 Matura Oktatási Stúdió

Sajnos erről a kezdeményezésről már csak múlt időben beszélhetünk,

de azok az értékek, amelyeket sikerült létrehozni, a mai napig éreztetik

kedvező  hatásukat.  A  kétszintű  érettségi  rendszer  bevezetésével

megszűnt  egyetemi  felvételi  vizsgák  rendszere  érzékenyen  érintette
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azokat  a  profitorientált  cégeket,  amelyek  végzős  középiskolások

felkészítését  vállalták  az  egyetemi  vizsgára.  Ettől  függetlenül  sokan

megmaradtak a piacon és továbbra is próbálták behálózni az egyetemi

felvételi után áhítozó végzős diákokat. Sok neves középiskolát zavart ez a

gyakorlat, hiszen ezek a cégek valójában a gimnáziumok által egyébként

is elvégzendő oktatási feladatokat kínálták, sokszor kétes minőségben és

ugyanakkor irreálisan magas áron. Ezért fogott össze 5 neves budapesti

gimnázium, (az Apáczai, a Fazekas, a Karinthy a Radnóti és a Városmajori

Gimnázium),  hogy  egy  közös  vállalkozást,  a  Matura  Oktatási  Stúdiót

megalapítva, reális árakon, minőségi szolgáltatást kínálva kifogja a szelet

az  említett  kalózcégek  vitorlájából.  Maga  a  vállalkozás  nem  bizonyult

hosszú  életűnek,  de  a  jó  kapcsolat  az  említett  középiskolák  között

megmaradt és más területen is felelevenedik. 

6. Összegzés

Mint  pályázatom  elején  is  írtam,  intézményvezetői  munkám

folytatásában –  további  megbízásom esetén –  nem tervezem az iskolát

gyökeresen  más  útra  terelni.  Meggyőződésem,  hogy  jó  irányban

haladunk,  és  a  megkezdett  munkát  kell  folytatni.  Természetesen

folyamatosan  figyelni  kell  a  belső  és  külső  környezet  változásait  és

ezeknek  megfelelően  finomhangolni  a  feladatokat.  Nagyon  fontos

megőrizni a tantestület és a teljes dolgozói kollektíva hitét abban, hogy

amit  ebben  az  iskolában  csinálunk,  az  az  intézményünkön  messze

túlmutatóan  is  hasznos,  bizonyos  tekintetben  különleges,  de

mindenképpen  előremutató  és  innovatív.  Amíg  ez  a  belső  hajtóerő

megvan,  az  időnként  felmerülő  kisebb-nagyobb  nehézségek  ellenére  a

tanárok,  a  technikai  és  ügyviteli  dolgozók,  mind a  beosztottak  mind a

vezetők  egyaránt  vállvetve  fognak  dolgozni  az  iskoláért,  és  ez  a

lelkesedés  magával  ragadja  tanulóinkat  is,  sarkallva  őket  egyre  jobb

teljesítményekre.  Hitem  szerint  ez  a  Karinthy  Frigyes  Gimnázium

eredményességének záloga.
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7. Mellékletek

7.1 Szakmai önéletrajz

született: 1963. szeptember 3-án, Budapesten

állampolgárság: magyar

beszélt nyelvek: magyar (anyanyelv), angol (felsőfok)

családi állapot: nős, öt gyermek édesapja (felesége: Dr. Umbrai Laura, 
tanár)

Iskolák, munkahelyek:

 1969-1981 – Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium

 1981-1982 – Képesítés nélküli tanító (XVII. kerület Pesti úti 

Általános Iskola)

 1982-1983 – sorkatonai szolgálat

 1983-1984 – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar – biológia-földrajz 

tanárszak

 1984-1989 – ELTE Természettudományi Kar – biológia-földrajz 
tanárszak

o Biológia-földrajz középiskolai tanári diploma

o Szakdolgozat biológia szakmódszertanból

 1989-1990 – British Council ösztöndíj – University of Bristol – PGCE 
(Post Graduate Certificate of Education) program

 1990-től – Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Gimnázium tanára

 1992-2001-ig – College International – orvosegyetemi előkészítő 
külföldi diákoknak – biológia tanítása angol nyelven.

 1992-ben – Diplomakiegészítő államvizsga angol nyelvből a 
szaktárgyak idegen nyelven való tanításához

 1992-től biológia tanítása emelt és közép szinten a Nemzetközi 
Érettségi (International Baccalaureate) programban
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 1994-től 2001-ig igazgatóhelyettes a Karinthy Frigyes 

Gimnáziumban

 1995-1997 – BME Természet és Társadalomtudományi Karán - 
Közoktatási vezetői diploma

 2001-től (jelenleg is) – igazgató a Karinthy Frigyes Gimnáziumban – 
szaktárgyak angol és magyar nyelven tanítása

 2009-től (jelenleg is) – biológia tanítása angol nyelven külföldi 
diákoknak orvosegyetemi előkészítőn – McDaniel College, Budapest 

Társadalmi szerepvállalás:

 1997-től (jelenleg is) a Networkshop programbizottságának tagja 

 1998-tól 2006-ig KOMA (Közoktatási Modernizációs Közalapítvány) 

kuratóriumi tag

 1998-tól (jelenleg is) HUNGARNET elnökségi tag

 2001-től 2005-ig XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Közoktatásért Közalapítvány – kuratóriumi tag

 2002-től 2005-ig – rovatvezető a www.sulinet.hu oktatási szakportál 
informatika rovatánál.

 2004-től – Microsoft PIL (Partners in Learning) Tanácsadó testületi 

tag

7.2 Publikációs jegyzék

7.2.1 Konferencia előadások, fontosabb kerekasztal beszélgetések

 1996. november 20-22 – InfO’96 Konferencia – Békéscsaba : 
„Iskolai számítógépes hálózat kiépítése.” – szekció előadás

 1997. Könyvtárosok Továbbképzése – Bp., FŐPI: „A számítógépek 
szerepe az iskolai könyvtárban.”

 1998. április 15-17. – Networkshop’98 – Győr: „A szórt iskolai 
számítógépes hálózat. Tippek és trükkök.” – közoktatási szekció

 1997. és 2005. között több alkalommal előadás az iskolai 
számítógépes hálózat használatáról, elveiről, gyakorlatáról az 
OKKER Pedagógiai Szolgáltató szervezte konferenciákon.

 1998. május 29. – Soros Informatikai Konferencia – Balatonfüred – 
„A szórt telepítésű iskolai számítógépes hálózat” – szekció előadás

 1999. március 30. – április 1. – Networkshop 1999. „A ’beetetés’ 
módszertana – laikusok a monitor előtt” – közoktatási szekció
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 2000. április 26-27. – Ablak a világra országos szakmai módszertani 
konferencia – Budapest – szervező: Írisz-Sulinet Programiroda „A 
szórt iskolai hálózat tanulságai” – szekció előadás

 2001. április 18-20. – Networkshop 2001 – Sopron – „Az oktatási 
portál születése, avagy a Verseny2000 tapasztalatai” – közoktatási 
szekció

 2001. április 23. – Ablak a világra országos szakmai módszertani 
konferencia – Budapest – szervező: Írisz-Sulinet Programiroda – 
„Informatika az oktatásban – A számítógép eszközként történő 
felhasználása az iskolavezetésben és a szaktárgyi oktatásban. – A 
digitális pedagógia hardveres alapjai.” – plenáris előadás
(http://www.szamitogep.hu/show/read.php?id=11003)

 2002. március 26-28. – Networkshop 2002 – Eger – „Hol tart ma az 
Oktatási Portál fejlesztése?” – közoktatási szekció

 2002. április 15. – Írisz-Sulinet konferencia – 
„A számítógéppel segített oktatás gyakorlati haszna” – plenáris 
előadás 
„A rendszergazda munkájának fejlesztési lehetőségei” – workshop 
vezetés

 2004. november 18. OKKER konferencia – Budapest – „Helyi 
tervezés és annak számítástechnikai támogatottsága” – szekció 
előadás

 2004. december 10. – EPICT konferencia – „Az IKT növekvő szerepe
a mai iskolában” – szekció előadás

 2005. május 26. – OKKER konferencia – Budapest – Multimédia az 
oktatásban – plenáris előadás

 2007. november 14. – PROKOG konferencia –Budapest – 
„Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás” – plenáris előadás

 2010. április 7-9. – Networkshop 2010 – Debrecen – „Egy csapásra. 
Egy felhasználóbarát elektronikus napló krónikája.”

 2011. január 11. – Az Oktatás Napja – Millenáris Teátrum, Budapest
–„Az önkéntesség szerepe a köz- és felsőoktatásban” – kerekasztal 
beszélgetés

 2011. január 22. – IKSZ konferencia – Budapest – “A közösségi 
szolgálat – Önkéntesség jelene és jövője az oktatásban” – plenáris 
előadás

 2011. április 2. –Konferencia a közösségi szolgálatról – Zánka – “A 
KEKSz program tapasztalatai a Karinthy Frigyes Gimnáziumban” – 
plenáris előadás

 2014. június 3. – Sulinet Nyílt Nap – szakmai konferencia NIIF 
Intézet szervezésében – „A Karinthy Frigyes Gimnázium 
informatikai rendszereinek bemutatása” (https://webform.niif.hu/content/sulinet-
nyilt-nap-1)
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 2014. szeptember 26. –Konferencia – témanap: Szolgálat-segítés-
felelősségvállalás – Budapest, Patrona Hungariae Katolikus 
Iskolaközpont – Kerekasztal beszélgetés a közösségi szolgálat 
megvalósításában érintett és azt támogató szereplőkkel

7.2.2 Nyomtatott publikációk, szakmai cikkek

 1989-ig több alkalommal – Háttér magazin – ismeretterjesztő cikkek
a biológia témaköréből

 2000. április – A szórt iskolai hálózat tanulságai, Írisz-Sulinet Ablak 
a világra 2000, OKKER Oktatási és Kiadói Kft., Budapest, pp. 56-63.

 2000. június – „Hogyan csináljunk jól működő iskolai számítógépes 
hálózatot?” OM-Sulinet honlap – informatika rovat

 2002. Pályázás után (Értékelések, beszélgetések, szemelvények 
KOMA-pályázatokról) – Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 
ISBN 963-206-156-x –társszerző

 2004-től – Soros füzetek – Nemzetközi Érettségi Program: A 
biológiai tanítása a Nemzetközi Érettségi Programban – társszerző

 2007. november – Mester és Tanítvány – konzervatív pedagógiai 
folyóirat – „Nyelvi és nemzetközi programok a Karinthy Frigyes 
Gimnáziumban” – tanulmány

 Raabe Klett kiadó – Korszerű iskolavezetés
o 1998. június – Tippek és trükkök – Iskolai számítógépes 

hálózat – másképpen
[M3.5]

o 1999. február – Magad uram… (Aki a Sulinetről lemaradt…)
[M3.7]

o 2001. november – Szuperportál – Az iskolai honlapok 
generációváltása
[M3.9]

 2008. szeptember – Nemzeti Tankönyvkiadó: A XXI. század iskolája 

– könyvfejezet

 Raabe Klett kiadó – Korszerű iskolavezetés
o 2005. november – Iskolai számítógépes hálózat – másképpen –

aktualizálás
[M3.7]

o 2010. szeptember – Nevelési-oktatási intézmények 
szabályzatgyűjteménye – Internet-használati szabályzat 
elkészítése

o 2010. november – A számítógépek ideális telepítése az 
iskolában
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7.2.3 Szakmai  nyilatkozatok,  riportok  a  nyomtatott  és  elektronikus

sajtóban:

 1997. június 12. – „Internet minden középiskolába” – Világgazdaság

 1997. június – Sulinet bemutató a Karinthy Frigyes Gimnáziumban –
Magyar Rádió – interjú

 1997. június – Internet az iskolában – MTV1 – A Hét – interjú

 1997. június – Tudósfórum élőben – Kossuth Rádió – Kerekasztal 
beszélgetés Egyed László vezetésével

 1997. július – Sulinet tábor I – sajtótájékoztató

 1998. január 26. – Repeta – MTV2 – interjú

 1998. július – Riport a Sulinet táborról – Kossuth Rádió (szerk. 
Szabó Attila Henrik)

 2000. június 20. – Iskolai számítógépes hálózatok – Metro Újság, 
Oktatási melléklet

 2002. szeptember – Új Pedagógiai Szemle: Demokráciára csak 
demokratikus környezetben lehet nevelni – interjú

 2002. november Új Pedagógiai Szemle – interjú a KOMA 

Közalapítvány feladatairól

 2005. május – A kétszintű érettségihez kapcsolódó biztonságos 
adatkezelésről – TV2, Tények – riport

 2007. Modern Iskola folyóirat – Így oktattok ti – interjú

 2014. december 3. – RTL Klub Híradó – Riport az iskolai 

bemutatkozó videóról (lipdub)

 2015. november – Heti Világgazdaság (HVG) különkiadás – A 100 
legjobb középiskola – interjú

 2015. december – TV18 – Bemutatkozó riport a Karinthy Frigyes 
Gimnázium igazgatójával
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7.3 A Szülői  Választmány kérdőíves értékelése az  igazgató

munkájáról

HUTAI LÁSZLÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ ÉRTÉKELÉSE A
NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN

2015. április

A nemzeti  köznevelésről szóló  2011.  CXC.  törvény 69.  §  (4)  bekezdése  alapján a  szülők
közösségének  –  a  törvényben  meghatározott  időszakonként  –  értékelnie  kell  az
intézményvezető munkáját. A KLIK a kérdőív összeállítását teljes mértékben a szülőkre bízta,
ahhoz semmilyen segédanyagot  nem adott,  így a kérdőívet a Szülői Választmány elnöksége
állította össze figyelembe véve az iskolák állami kezelésbe vételének szervezeti és gazdálkodási
jellegzetességeit, így például:

- az igazgatónak immáron nincs munkáltatói jogköre, 

- az iskola nem önálló gazdálkodási szervezet (pl. a tanítás tárgyi feltételeinek 
biztosítása), 

- a tankönyvválasztás és az egyedi tanterv lehetősége erősen korlátos, 

- az iskola tehetséggondozói státuszát megszüntették, valamint 

- a KLIK és az önkormányzat is sok jogkört vont el az intézmény vezetőjétől). 

A hatályos jogszabályi körülmények miatt a kérdőívben nem szerepelhettek gazdálkodással,
eszközellátottsággal,  humán  erőforrás-gazdálkodással  (tantestület  összeállítása,  stb.),
valamint tankönyvkiválasztással és egyedi tantervvel kapcsolatos kérdések – ugyanis ezekre
már nincs hathatós befolyása gimnáziumunk igazgatójának.

SZÜLŐI VÁLASZTMÁNY
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Értékelőlap kitöltésének módszere:

A Szülői Választmányi tagok, mint a szülők közösségének szervezetének tagjai anonim módon
töltötték ki.
- az 1-13. kérdések Hutai László intézményvezető munkájának egy-egy szegmense 

tárgyában érdeklődtek (speciális kérdések), 
- a 14-15. kérdések pedig munkájának egészére kérdeztek rá (általános kérdések). 

A válaszokat  az iskolai osztályzás módszerével osztályozták  a  szülők (az  ötös  a  legjobb),
illetve amennyiben nem tudtak állást foglalni a kérdésben, akkor az ennek megfelelő négyzetet
jelölhették meg. 

A „javaslat”  rovat  lehetőséget  adott  arra,  hogy aki kívánt,  az  kifejthette  az  álláspontját  a
tekintetben,  Hutai  László  intézményvezető  hogyan tudná  még eredményesebben vezetni  a
gimnáziumot, a szülők közel egyharmada élt ezzel a lehetőséggel.

33  értékelő  lap  érkezett  be  határidőben,  ez  75%-os  leadást  jelent,  jellemzően  a  végzős
osztályokból delegált szülői választmányos tagok nem éltek a véleményezési jogukkal.

Az értékelés eredménye:

A szülők által leadott értékelések alapján a részletező kérdésekre adott átlag összességében 4,8
– tehát  Hutai  László intézményvezető munkájára a szülők közössége jeles osztályzatot
adott. A legrosszabb szülői minősítés 4,23 volt, a legjobb pedig 5,00.

Speciális kérdések:

1. Ön szerint Hutai László igazgató a megváltozott szervezeti és gazdálkodási 
körülmények között (az intézmény fenntartójának változása, a gazdálkodás és 
humánerőforrás menedzselés KLIK-hatáskörbe kerülése, a tehetséggondozói státusz 
jogszabályi megszüntetése, stb.) mindent megtesz-e azért, hogy a gimnázium évtizedek 
alatt elért minőségi színvonala fennmaradjon?

 Átlag: 4,97 „nem tudom” válasz: 0 db

2. Ön szerint a Hutai László igazgató által vezetett iskola – a megváltozott fenntartói és 
gazdálkodási körülmények között – megfelelő tanulási, sportolási környezetet biztosít 
gyermekeink részére? 

Átlag: 4,73 „nem tudom” válasz: 0 db

3. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium megfelelően közvetíti-e az alábbi értékeket az
igazgató és a tanári kar munkáján keresztül: „felelősségtudat”, „szorgalom”, 
„megbízhatóság”, „tolerancia”, „képzelőerő” valamint „problémamegoldó képesség”?

 Átlag: 4,58 „nem tudom” válasz: 0 db

4. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium megfelelően közvetíti-e az alábbi értékeket az
igazgató és a tanári kar munkáján keresztül: „hagyományápolás”, „nemzeti értékek”, 
„tisztelet”, „becsület”?

 Átlag: 4,70 „nem tudom” válasz: 0 db

5. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium Hutai László igazgató vezetésével 
kihasználja-e azokat a tanév-tervezési lehetőségeket, amelyeket a köznevelési törvény 
és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a NAT biztosít az iskola részére? (pl. 
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színvonalas programok biztosítása, múzeum- és színházlátogatások, 
osztálykirándulások, sportprogramok, stb.)

 Átlag: 4,66 „nem tudom” válasz: 1 db

6. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium Hutai László igazgató vezetésével 
megfelelően képviselteti-e az iskola és a diákok példaértékű felkészültségét a 
nemzetközi rendezvények megszervezésében és azokon való sikeres részvételével? 
(KarMUN és a külföldi iskolák által rendezett MUN, Model United Nations 
konferenciákon való részvétel)

 Átlag: 4,97 „nem tudom” válasz: 1 db

7. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium Hutai László igazgató vezetése mellett a 
kéttannyelvű oktatásnak köszönhetően a diákok magas színvonalú nyelvismeretre 
tesznek-e szert?

 Átlag: 5,00 „nem tudom” válasz: 1 db

8. Ön szerint a Karinthy Frigyes Gimnázium Hutai László igazgató vezetésével megfelelő 
csapatépítő, osztályközösség-erősítő programokat, táborokat valamint ünnepi 
rendezvényeket biztosít mind a diákok, mint a szülők részére? (csibebál, csibetábor, 
KARMUN, szülők bálja, szalagavató, ballagás, stb.)

 Átlag: 4,94 „nem tudom” válasz: 0 db

9. Ön szerint Hutai László igazgató hogyan kezeli azokat a problémákat, amelyek 
megoldásában a szülők a segítségét kérik?

Átlag: 4,81 „még nem fordult ilyen elő” válasz: 6 db

10. Ön szerint, ha gyermekének bármilyen problémája van (pl. az egyik tanárral, 
diáktársával, stb.), akkor számíthat Hutai László igazgató korrekt (fair), mind a 
közösségi, mind az egyéni érdekeket figyelembe vevő és az összes, az eset 
szempontjából lényeges körülményt megfelelően mérlegelő hozzáállására illetve 
hathatós segítségére?

Átlag: 4,73 „nem tudom megítélni” válasz: 7 db

11. Ön szerint Hutai László igazgató által vezetett gimnázium felkészíti gyermekeinket a 
XXI. századi élet által támasztott követelményeknek megfelelésre?

Átlag: 4,65 „nem tudom” válasz: 2 db

12. Ön szerint kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt és vár el egész tanév folyamán az iskola 
mind a tanárok, mind a diákok részéről?

Átlag: 4,66 „nem tudom” válasz: 1 db

13. Ön szerint Hutai László igazgató úr mindent megtesz a Karinthy 
Frigyes Gimnázium jó hírnevének megőrzésére és továbbnövelése 
érdekében?

Átlag: 4,97 „nem tudom” válasz: 0 db

Általános kérdések:
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14. Ön ajánlaná a Karinthy Frigyes Gimnáziumot rokonok, barátok általános iskolát 
mostanában végző, a felvételi vizsgán várhatóan megfelelni tudó gyermekeinek?

Átlag: 4,91 „nem tudom” válasz: 0 db

15. Ön összességében hányasra értékelné Hutai László igazgató munkáját?

Átlag: 4,97 „nem tudom” válasz: 0 db

Kifejtő szöveges kérdés:

Ön szerint hogyan tudná Hutai László igazgató úr vezette gimnázium még jobban felkészíteni
gyermekeinket a való életre?

Tíz  szülő  fejtette  ki  véleményét  részletesebben,  hozzászólásaik  az  alábbi  témák  köré
csoportosultak:

- legyen rendszeres pályaválasztási tanácsadás (pl. olyan szülők vagy híres emberek 
meghívása, akik szívesen számolnak be hivatásukról)

- legyen olyan fakultációs tárgy, amely az életre készít fel. A szülők itt olyan ismereteket 
szeretnének, mint például alapvető pénzügyi ismeretek, önéletrajzírás, álláskeresési 
technikák, tolerancia, stb.

- legyen olyan drogprevenciós előadás, amelyre a szülők is hivatalosak, hiszen a 
problémákat a családnak együtt kell felismernie és kezelnie, 

- legyen több diákcsere-program,

- legyen több olyan esemény, ahol a különböző évfolyamok tanulói barátkozhatnak (pl. 
diákbál, stb.).

Összegzés:

A KFG szülői  közössége a vonatkozó jogszabályoknak és a  KLIK iránymutatásának

megfelelően  Hutai  László  intézményvezető  munkájának  értékelését  elvégezte,  annak

eredménye jeles lett.

Javaslatok:

A Szülői Választmány javasolja, hogy Hutai László intézményvezető vegye fel a 
kapcsolatot a KLIK-kel annak érdekében, hogy – akár már szeptembertől – 

- a 11-12. osztályokban megindulhasson egy olyan fakultatív kurzus (pl. kéthetente egy 
előadás), amelynek keretében a tanulók olyan ismeretekre tehetnek szert, amely 
felkészíti őket az érettségi utáni életre.
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- a KLIK biztosítsa anyagi fedezetét annak, hogy drogprevenciós előadásra neves 
szakértőt tudjon meghívni az intézmény (pl. Zacher Gábor), mivel csak jól összeszedett
és a diákok, valamint a szülők figyelmét felkeltő, informatív előadás éri el a célját.

Budapest, 2015. április 29.

dr. Albert Ágota
SZV elnök

Reiterné Kucsa Alice Kovács Attila 
SZV elnökségi tag SZV elnökségi tag
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7.4 Felújítások,  modernizációk  A  Karinthy  Frigyes

Gimnáziumban az elmúlt évek során

7.4.1 Felújítások 2011-ig

 főépület bejárati portál felújítás

o Dorma pánikvasalatos automata ajtók

 2 pár egymástól független üzemelésű nyílászáró
 hőfüggöny, téli üzemmód lehetősége

o szélfogó kiszélesítése, áttervezése, újraburkolása

o szennyfogó szőnyeg kialakítása a bejárati részhez

 mosdók felújítása

o aula környékén 

 egy női mosdó a földszinten (29-es)
 egy férfi mosdó az emeleten (107-es)
 tanári mosdó (férfi és női) (24-es)

o tanári zuhanyozó és WC (testnevelő tanári mellett) (59-es)

 ivókutak  felszerelése  (szűrt,  hűtött  ivóvíz,  iskolai  használatra
tervezett kút)

o „A” szekció a büfé előtti részen az ebédlő közelében

o „B” és „C” szekció között

 fűtéskorszerűsítés és „finomhangolás”

o új, kiegészítő radiátorok elhelyezése

 bejárati szélfogó
 számítástechnika terem
 rajzterem

o kiegészítő szigetelés a nagyfelületű üvegfalakon

 „B” szekció (30-as teremtől a magyar könyvtárig)
 „D” szekció (54-es és 57-es terem)

 testnevelés öltözők (2 fiú öltöző) fűtéskorszerűsítése

o padlófűtés kiépítése

o szellőző aknák oldalfalának hőszigetelése

o világító ablakok üvegezésének kétrétegű szigetelt  üvegre
cserélése

 tetőszigetelések felújítása, beázások kiküszöbölése, javítása

o „A” szekció teljes lapostető felújítás

o aula  teljes  tetőborítás  csere  paláról  korszerű  bitumenes
zsindelyre, hőszigetelés megoldása

o „D” szekció beázó tetőelemeinek javítása, felújítása
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 vízhálózat  főnyomócső  korrodált  gerincvezetékének  cseréje
korszerű műanyag csőre

o szivárgás miatt a „B” szekció folyosója fölött a könyvtárig

o TMK keretében a könyvtár előttől  egészen a „C” szekció
végéig

 meleg elleni védelem

o légkondicionáló berendezés

 legmelegebb tantermekbe 

 45-47-49-es terem

 számítástechnika terem (34-es)

 tanári szobákba

 nagytanári (17-es)

 angol tanári (228-as)

 matematika tanári (44-es)

 biológia-földrajz-kémia tanári (48-as)

 nyáron is használt helyiségekbe

 irodák (16-20-21-22-es)

 gazdasági (23-as)

 stúdió (31-es)

o hővédő felületek

 számítástechnika terem

 gyorsan növő fafaj ültetése az ablakok elé

 hővisszaverő  fólia  a  napnak  kitett
üvegfelületeken

 tornaterem

 szalagfüggöny  felszerelése  a  napnak  kitett
üvegfelületen

 vagyonbiztonsággal kapcsolatos munkák

o ajtók korszerűsítése

 mellékbejárati nyílászárók kicserélése fém ajtóra

 konyha hátsó bejárat

 büfé melletti karbantartó bejárat

 „D” szekció folyosó végi bejárat

o a riasztórendszer átfogó korszerűsítése

 minden utcai helyiség bekötése
 nagy értékű eszközök védelme
 kulcsos  kapcsolók  beszerelése  a  külön  használt

termekbe
 tűz, füst és gázérzékelők telepítése ahol erre szükség

van
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 a szolgálati lakások bekötése az iskolai rendszerbe
o az éjszakai világítás korszerűsítése 

 új, nagy kapacitású szünetmentes áramforrás 
 telefonközpont bekötése
 az elavult éjszakai lámpák energiatakarékos, modern

típusokra való cseréje
o épület-áramtalanító rendszer korszerűsítése

 világításkorszerűsítési munkák

o a  felújított  helyiségekben  új,  energiatakarékos
világítótestek felszerelése

o az aula világítási rendszerének felújítása

 két típusú világítási lehetőség

 kisebb fogyasztású lámpák napi használatra

 nagyobb fényt adó, költségesebb lámpák ha sok
fényre van szükség

 ebédlő berendezésének felújítása

o asztalok és székeik cseréje

o új viaszosvászon terítők beszerzése

o táskatartó polcok beszerelése

o chipkártyás ebédjegy rendszer bevezetése

 beléptető rendszer 

o kiterjesztése az egész épületre és minden tanulóra

o tanári szobák ajtajának bekötése

o éjjeliőrök mozgásának ellenőrzése

 zártláncú kamerarendszer üzemeltetése

o bejárathoz és minden folyosóhoz telepített kamera

o folyamatos rögzítés számítógépre

o a rögzített anyag automatikusan törlődik pár napon belül

 a stúdió technikai berendezéseinek modernizálása

o az elavult kazettás magnók kicserélése

o az iskolarádió és a csengő erősítőinek cseréje

o nagyteljesítményű kivetítő vásárlása pályázati pénzből

o hangtechnikai elemek modernizálása

 JBL és Beyma hangfalak vásárlása és építése
 az  iskolai  rendezvények  megfelelő  színvonalú

hangosításához szükséges eszközök beszerzése

 nagyteljesítményű erősítők

 kompresszor-limiter

 rádiós mikrofonok

 keverőpult
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 az osztálytermekben a technikai feltételek javítása

o új TV-k, videók és DVD lejátszók beszerzése

 számítástechnikai fejlesztések

o 112-es terem kiépítése (8 db korszerű számítógéppel)

o hordozható számítógépek beszerzése elsősorban pályázati
pénzekből

 4 darab modern notebook számítógép beszerzése
 10 darab PDA tenyérszámítógép beszerzése

o számítástechnika teremben a géppark teljes kicserélése

o szerverszoba modernizációja

 új fájlszerver beszerzése 
 szerverszoba átépítése 
 szünetmentes tápok beszerzése, üzembeállítása
 áramkimaradás miatti szerverleállások kiküszöbölése
 Információs monitorok rendszere

 nagyképernyős info-fal a bejáratnál

 4 kisméretű info-terminál (19-es, 112-es, 44-es
és 206-os előtt)

o helyettesítési  információk  helyben  és
távolról

 Főépületben  is  kiépült  a  vezeték  nélküli
számítógépes hálózat

o Bejárati portál korszerűsítése – Porta  Recepció

o Konyhát/tálalót  érintő  épületgépészeti  felújítás  (lefolyók,
csapadékvíz  elvezetés,  zsír  és  szennyfogók  cseréje,
járólapok cseréje

o Kazánfelújítás a 25 éves ERKA kazánokról a legkorszerűbb
Viessmann kondenzációs kazánokra

o Teljes  lapostető  szigetelés  átvizsgálás  és  a  problémás
helyek, potenciális beázási gócpontok javítása

o Nyílászáró  felújítási  program  –  minden  ablakot
átvizsgáltattunk  szakemberrel  és  ahol  kellett/  lehetett
megjavíttattuk  a  bukó-nyíló  vasalatot,  ahol  nem lehetett,
ott átalakítottuk csak bukóra.

o Kicseréltettük a tornaterem mögötti és a „Keltető” melletti
elavult, elgyökeresedett csatornarendszert korszerűbbre.

o Megújult  a  tornaterem  világítása.  Az  elavult  és  sokat
fogyasztó  higanygőz  lámpák  helyett  fémhalogén
világítótesteket szereltettünk be.

o Megújult az iskola homlokzata. Az épületet tervező Kertész
Andrással is egyeztetve nagyméretű, éjszaka megvilágított
felirat díszíti az iskola főfalát.
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o Felújíttattuk  az  aula  fűtési  rendszerét.  A  hőlégbefúvó
egységeket egyenként 

o Megújult  az  épület  előtti  parkoló.  Felfestésre  kerültek  a
sávok a parkoláshoz, valamint a tűzvédelmi biztonsági sáv
szabadon  hagyása  mellett  kialakíttattunk  két  vendégek
számára fenntartott, max. 30 percre igénybe vehető helyet
és egy a lépcső mentes bejárathoz közeli rokkant parkolót.

o Informatikai hálózatunk használhatóságban sokat javult a
2010-ben  átvett  9  darab  kiváló  minőségű  laptoppal,
amelyeket  a vezeték nélküli  hálózathoz csatlakozva mind
munkaállomásként,  mind  internet  forrásként  lehet
használni.

o 3 darab interaktív táblával gyarapodott az iskola.

o Elektronikus napló kifejlesztése, bevezetése és terjesztése
a kerületben és más intézményekben, konferenciákon.

o Sötétítő  függönyök  kicserélése  a  Thököly  utca  mentén
mindkét épület utcafrontján az összes teremben.

7.4.2 Felújítások 2011. után

 Kis épület (Keltető):
- 8 terem parketta felújítás
- 4 terem világítás csere
- 8 terem + folyosó festése
- 4 WC felújítás
- bejárati térkő + lépcső felújítása
- kerítés felújítás
- külső vakolás
- szennyvízelvezetés megoldása
- bádogtető festés

 Főépület:
- tornaterem részleges tető felújítás
- szennyvízcsatorna cső cseréje
- 3 WC felújítás
- 4 db tanterem álmennyezet + világítás
- büfé álmennyezet + világítás
- gerincvízvezeték cseréje
- radiátor szelepek 80%-ának cseréje termosztatikusra
- 10 db radiátor csere
- kb. 10 db teremfestés
- külső lépcsőház-szigetelés
- műkő lépcső javítás
- udvari térvilágítás felújítás
- nagytanári konyhájának felújítása
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7.4.3Mire lenne feltétlenül szükség 1-2 éven belül

 Főépületben:
- kazán zárt rendszerűvé alakítása
- tornaöltöző (fiú oldal) szennyvíz-elvezetés megoldása
- további külső szigetelés
- tornaterem új tető
- lapostetők felújítása
- világítás cserék
- aula világításának korszerűsítése
- technikai dolgozók vizesblokkjának felújítása

 Kis épületben:
 - maradék 3 WC felújítás

- kazáncsere
- folyosó burkolat csere
- tetőfelújítás
- buszparkoló kialakítás
- vízelvezetés, tereprendezés
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7.5 Nyilatkozat

Alulírott Hutai László megpályázom az Emberi Erőforrások Minisztere

által  a  Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény

20/A§  alapján  a  Karinthy  Frigyes  Gimnázium  intézményvezetői

beosztásának ellátására kiírt pályázatát. (pályázati azonosító: 2016-06-17)

Kijelentem,  hogy  a  2011.  évi  CXC.  törvényben  a  magasabb  vezetői

állás  betöltésére  előírt,  valamint  a  pályázati  kiírásban  szereplő

feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait mellékelem.

Hozzájárulok  a  teljes  pályázati  anyag  sokszorosításához,

továbbításához (harmadik személlyel  történő közléséhez),  az  eredetivel

megegyező formában.

Hozzájárulok  személyes  adataimnak  a  pályázattal  összefüggő

kezeléséhez.

Budapest, 2016. március 28.

............................................
Hutai László
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