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1. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT   
 

Alulírott, Kovács Ágnes pályázatot nyújtok be az Emberi Erőforrások 

Minisztere  a  Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A § alapján meghirdetett pályázatra a Nyíregyházi Vasvári Pál 

Gimnázium  Intézményvezető ( magasabb vezető) beosztás ellátására.  

 

• Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére előírt törvényi, 

valamint a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelek, és 

sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által 

elektronikusan aláírt intézményvezetői okmány, illetve kinevezési 

dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történése 

esetén,  rendelkezem a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas 

tárhellyel (Ügyfélkapuval).  

 

• Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok:  

−  a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához 

(harmadik személlyel közléséhez). 

− a személyes adataim a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, 

továbbításához. 

Mellékelem a következőket:  
 

o Végzettséget igazoló okmányaim másolatát 

o Pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló 

oklevél másolatát 
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2. BEVEZETŐ GONDOLATOK, MOTIVÁCIÓ  
 

„Akkoriban mindenki a DNS-ekkel foglalkozott  - én meg 

kakukktojásként az RNS-t kutattam.” 

Karikó Katalin  
biokémikus 

 

 

1996 óta vagyok a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tantestületének a 

tagja. Biológia - kémia szakos tanárként volt alkalmam alaposan  

megismerni az itt zajló színvonalas oktató-nevelő munkát, másrészt 

bizonyítottam a szakma iránti elkötelezettségemet. 

Az iskolában és az oktatás egyéb területein szerzett tapasztalataim, 

valamint a kollégáktól érkező közvetlen és közvetett inspiráció alapján 

2011-ben megpályáztam a Vasvári Pál Gimnázium igazgatói álláshelyét. A 

pályázatom pozitív elbírálását követően - 2011-től folyamatosan - látom el 

az intézményvezetői feladatokat. Úgy gondolom, hogy az erősségekre és az 

innovációra építő, de a hagyományokat tiszteletben tartó vezetői 

elképzeléseimmel a következő öt évben, illetve öregségi nyugállományba 

vonulásomig a továbbiakban is hozzájárulhatok a Nyíregyházi Vasvári Pál 

Gimnázium eredményes működéséhez. A tantestülettel együtt folytathatjuk 

azt a komoly szakmai alapokon nyugvó, újító szellemű, de egyben 

közösséget formáló oktató- nevelő munkát, amelyet 2011-ben elkezdtünk. 
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3. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ, BEMUTATKOZÁS  

 

3.1. Személyi adatok 

  

   Név:     Kovács Ágnes  

 Születési adatok:   1958. szeptember 25. Jászberény   

 Lakóhely:    4431 Nyíregyháza, Szódaház u. 53.  

 Családi állapot:   elvált  

 Telefonszám:   06 30/ 6530 909  

 E-mail cím:   kovacs.agnes27@upcmail.hu  

  

3.2. Tanulmányok, végzettségek  
  

 1977. Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény  

kémia-fizika tagozat, érettségi bizonyítvány  

 1982. Kossuth Lajos Tudományegyetem biológia-kémia szakos 

középiskolai tanári diploma  

 2003-2004. Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet 

akkreditált pedagógus-továbbképzési program ,,Korszerű informatikai 

eszközök használata”, tanúsítvány  

 2004. Sulinova akkreditált pedagógus-továbbképzési program ,,Közép-   

és emelt szintű vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése - biológia” 

tanúsítvány  

 2006. Debreceni Egyetem pedagógus szakvizsga  

 2013. Közoktatási vezető szakvizsga 
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3.3. Munkahelyek, beosztások  
  

  1982-1984. Nagykálló, Budai Nagy Antal Óvónői Szakközépiskola 

- tanár 

1984-1993. Nyíregyháza, Kossuth Lajos Gimnázium – tanár 

1993-1996. Debreceni Orvostudományi Egyetem Nyíregyházi Főiskolai 

Kar Védőnői szak - tanársegéd  

1996 – tól Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimnázium  - tanár 

1996-2008. Szülői Munkaközösség összekötő tanár 

2006-2008. Nyíregyházi Főiskola, Szociálpedagógia  szak – óraadó 

tanár   

2006-2013. Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, 

Nyíregyháza, megyei biológia középiskolai szaktanácsadó 

2011 –től Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium, intézményvezető 

 

 

3.4. Munkahelyen kívüli oktatással kapcsolatos tevékenységek  
 

 Részvétel a ,,Vasutas” felnőttképzési programban  

 Főiskolai jegyzet írásában társszerző (Alkalmazott biológia)  

 OKJ-s képzések: Egészségtudomány oktatása  

 Középszintű érettségi vizsgaelnök  

 Kompetenciaméréseken megbízott  

 Emelt szintű érettségi: javító tanár, javításvezető tanár, kérdező 

tanár bizottsági elnök  

 Szakmai továbbképzések szervezése  
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 Megyei biológiaversenyek szervezése  

  

 

3.5. Társadalmi munka  
 

 2002-2010.  A ,,Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány”  

  kuratóriumi tag, FIDESZ képviseletében  

2017-től A Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület Felügyelő Bizottsági 

tag 

 

3.6. Elismerések 

 

2017.  Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, szabadidős 

rendezvények támogatásáért. 

2020. „ Nyíregyháza kiváló Pedagógusa” Margócsy Emil - díj 

 

  

4. A NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM BEMUTATÁSA  
 

4.1. Rövid történeti áttekintés  
  

Nyíregyháza egyik nagy múltú iskolája Királyi  Katolikus Főgimnáziumként 

kezdte meg működését 1921-ben, a Nemzeti Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium rendelete értelmében. Így a 2021. év kiemelkedő fontosságú a 

gimnázium életében: centenáriumot ünneplünk. A szabadságharc 100. 

évfordulójának évében vette fel Vasvári Pál nevét. 1951-től 1955-ig a falak 



Intézményvezetői pályázat       Kovács Ágnes 

- 11 -  

között építőipari technikum működött. Lényeges változást hozott az 1966/67-

es tanév: matematika-fizika, illetve biológia-kémia tagozatos osztály indult. 

1969-ben a tagozatos osztályok és néhány általános tantervű osztály új épületbe 

költözött, így indult útjára a Krúdy Gyula Gimnázium. Még a kettéválást 

megelőző évben szerveződött az ének-zene tagozat, amely 2019-ben ünnepelte 

fennállásának 50. évfordulóját. Majd 1975-ben bekövetkezett az újabb fordulat, 

a testnevelés tagozat beindítása. 1978-ban a katonai kollégiumi képzés országos 

hálózatába kapcsolódott be az iskola. Minőségi változást hozott az épület 

rekonstrukciója és bővítése, nagyobb lehetőség nyílt az oktató-nevelő munkára. 

Az ének-zene tagozat szinte a kezdettől fogva sorozatban nyerte az Éneklő 

ifjúság első díját, az Év kórusa címet, a sporttagozatosok a legtöbbször kapták 

meg az Ország legjobb sporteredményeit elért középiskolája címet.   

Az utóbbi években az iskola profilja bővült. 1992 óta haladó – angol, német 

– nyelvi osztályok működnek. 1993 óta informatikai osztályban is folyik 

képzés. A paletta tovább színesedett, 2013-ban indult az emelt szintű biológia, 

kémia oktatása és 2016-tól spanyol nyelv tanulására is van lehetőség, illetve 

ettől a tanévtől az ének-zene tagozat megújult a drámapedagógiai képzéssel. A 

város földrajzi elhelyezkedése az orosz nyelv tanítását is indokolja. 2004. 

szeptember 1. óta az intézmény a Debreceni Egyetem Partneriskolája címet 

viseli, de mentoráljuk a Nyíregyházi Egyetem és az egri Eszterházy Károly 

Egyetem tanár szakos hallgatóit is.  

Az elmúlt 100 évben az itt végzett vasvárisok népes csapata a világ minden 

pontján sikeresen helyt állt. 

 

4.2. A gimnázium jelene, helyzetértékelése 

 

4.2.1. A gimnázium jogállása 
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A nemzeti köznevelésről szóló 201 1. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése 

szerinti tartalommal, figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 123. (I) bekezdésében leírtakra, az alábbi szakmai 

alapdokumentummal rendelkezik: 

 

Hivatalos neve:   Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 

Feladatellátási hely:   4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8. 

Alapító szerv neve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye:  1054 Budapest 

      Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve:   Nyíregyházi Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye:  4400 Nyíregyháza 

      Sóstói út 31/B 

Típusa:    gimnázium 

OM azonosító:   033654 

Köznevelési alapfeladata:  gimnáziumi nevelés-oktatás 

nappali rendszerű (felvehető maximális tanulói 

létszám: 735 fő) 

 

 

4.2.2. Humánerőforrás 

 

 Tantestület létszáma:  51 fő  

  Iskolavezetés:    1 fő intézményvezető  

   2 fő intézményvezető - helyettes  
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 Gazdasági iroda munkatársai: 

  NOKS-os dolgozók: 3 fő  

- 2 fő iskolatitkár 

- 1 fő rendszergazda 

Technikai dolgozók száma: 8 fő  

 Alapítványok:   "Vasvári Pál Gimnáziumért" Alapítvány  

    Vasvári Diáksport Egyesület 

 

4.2.3. Intézményi infrastruktúra 

 

A Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium a gyönyörűen felújított belváros 

új „kulturális negyedének” egyik meghatározó intézménye. 

A két épülethez - „ A” és „B”épületek- hatalmas sportudvar tartozik. 

A „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú, Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” című projekt keretein belül 2018-ban megvalósult. 

Az épületegyüttes felújítása 40 éves hiányt pótolt. 

A sportudvar korszerűsítése szintén 2018-ban, a rekortán pálya 

felújításával kezdődött, majd egy minden igényt kielégítő kondi park 

kiépítésével folytatódott az EMMI Sportért Felelős Államtitkárságának 

támogatásával. A munkálatok a kézilabda pálya korszerűsítésével, mint 

önkormányzati beruházással értek a következő szakaszba, s végül a 

műfüves pálya kiépítésével érnek véget. 
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      ,,A” épület  

− 26 tanterem, ebből 2 informatikai, 1 természettudományi, 1 ének- zene   

szaktanterem 

− A természettudományi szaktanterem / az emelt szintű biológia és kémia 

tanítását szolgálja/ teljesen új. Tankerületi és alapítványi forrásból 

valósult meg. 

− A nagy informatikai szaktanterem gépparkja és az ének-zene terem 

hangszerei tankerületi forrásból újultak meg. 

− 2 új terem is kialakításra került, hogy a csoportbontás során a tanulókat 

el tudjuk helyezni.  

− 15 tanterem festése, ajtócseréje/ javítása az utóbbi három év eredménye 

a fent említett 2 terem kialakításával együtt. A tankerület fedezte a 

költségeket. 

− A tantermekben 8 légkondicionáló berendezés került kihelyezésre, ezek 

közül több érettségi vizsgaterem. 

− 14 tanteremben az iskola bútorok cseréje is megvalósult, az épület többi 

termében az iskolapadok és székek cseréje az elkövetkező évek feladata. 

− 14 interaktív tábla segíti a pedagógusok IKT kompetenciáinak 

alkalmazását a tanórákon. 

− Tankerületi beruházás biztosított 45 tanári laptopot a napi 

dokumentációhoz, szülőkkel való kapcsolattartáshoz és az IKT 

kompetenciák kihasználásához, fejlesztéséhez. A digitális tanrend 

bevezetése nélkülözhetetlenné tette a laptopok használatát. Az új 

kollégák részére még szükség lenne néhány új gépre. 

− A biológia, kémia szertár bővült, de igény van korszerű fizika és 

történelem szertár kialakítására is. 
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− A könyvtárat fejleszteni nem tudtuk.  

− A könyvtárral összeköttetésben áll a „klub”, amely egy nagy méretű 

tanterem. A közösségi életben, a könyvtári órák megtartásában , 

tantestületi értekezletek színtereként fontos szerepet tölt be. De 

pályaorientációs előadások, konferenciák, író-olvasó találkozók is 

zajlottak itt. Tároló szekrényei ősöregek, meleg burkolata 

felrepedezett, cserére vár. 

− A nagy tornaterem- a város egyik legnagyobb tornaterme- 2012-ben 

önkormányzati beruházásként megújult de a mindennapi használat, a 

kimerítő bérbe adás teljesen leamortizálta, újból felfrissítésre vár.  

− A tornaöltözők megkoptak, berendezésük ódivatú. Felújításra van 

szükség. 

− Két testnevelő tanári szoba is található a tornateremmel szemben, 

állapotuk elfogadható, felszereltsége megfelelő, de a bútorok nagyon 

kopottak. 

− Az orvosi szoba megfelelő felszereltségével az iskolaorvos és a védőnő 

munkáját segíti.  

− Az első emeleten az igazgatói, igazgató helyettesi és a tanári szoba 

egymással átjárható. Tiszta és kulturált, légkondicionált körülményeket 

biztosít a mindennapi munkához, de a bútorok (asztalok, székek), 

padlózat több mint 40 évre tekintenek vissza. Új, megfelelő 

rakodóhellyel rendelkező tanári asztalok, korszerű székek kihelyezése 

indokolt lenne, és a kopott burkolat is cserére vár. Igazság szerint ki is 

nőttük a tanári szobát, a kollégák alig férnek el. Teakonyha, tanári 

étkező, és szülői fogadó oldja némileg a helyhiány miatti problémáinkat.  

− Az iskolatitkárok szobája is hasonló komfort fokozatú, légkondicionált.  

A rengeteg adminisztráció miatt itt is új készülékekre lenne szükség, a 

meglévők lassúak és elavultak.  
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− A rendszergazdát már csak egy sufniban tudtuk elhelyezni az alagsorban. 

Méltatlan a feladathoz, amit végez, de már nincs több helyünk.  

− A vizes blokkok egy része felújításra került évekkel ezelőtt, de a 

vezetékek elavultak, gyakran akadnak problémák. A nagy létszám miatt 

indokolt lenne az alagsorban még egy vizesblokk kialakítása.  

− Az „A” épület meghatározó közösségi tere az aula. Az iskolai 

ünnepségek, koncertek, előadások színtere. A falak nagyon megkoptak, 

és beázások nyomait viseli a festés. Az eredeti eleganciáját elvesztette.  

Nagyon remélem, hogy megjelenése hamarosan méltó lesz egy 100 éves 

jubileumát ünneplő megyeszékhelyi belvárosi gimnáziumhoz. 

Ide iskolabútorokat szeretnénk a jövőben kihelyezni, ugyan úgy, ahogy tettük 

ezt az emeleti folyosókon. 

 „B” épület (különálló épületként) 

− Hat teljesen felújított tanterem található itt, három szinten. Minden 

szinten egy interaktív táblát, összesen hármat helyeztünk ki.  

− Az iskolapadok, székek régiek, rendkívül kopottak, cseréjük indokolt. 

Három tanteremben légkondicionálót is felszereltettünk.  

− A vizesblokkok részben újultak csak meg, a csőrendszerrel rendszeresen 

problémák vannak. Itt építtettünk ki akadálymentesített mosdót is.  

− A szépen felújított kis tornaterem itt található, melyet a tornához 

rendeztünk be.  

− Az öltöző a hetvenes éveket idézi, retro hangulatú. Teljes felújításra van 

szükség.  

− A tornatermek eszközellátottsága cserélendő, bővítendő, 

korszerűsítendő, felújítandó. 
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4.2.4. A tanulói közösség 

 

 4.2.4.1. Általános statisztikai adatok 

 

A tanulói létszám a 2020/2021-es tanévben: 696 fő 

 

 

 

 

 

A gimnázium saját kollégiummal nem rendelkezik. A város más 

középiskoláinak kollégiumaiban történik a 44 fő elhelyezése 

 SNI besorolású:10 tanuló 

275

421

Nemek szerinti összetétel

fiú lány

423

229

44

Lakóhely szerinti összetétel

helyi vidéki bejáró vidéki kollégista
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     BTMN besorolású: 43 tanuló 

  Hátrányos helyzetű (HH): 9 tanuló.  

4.2.4.2. 2020/2021 tanév képzési profilja 

 

Osztályok száma: 20  

Évfolyamok száma: 4 (9. 10. 11. 12. évfolyamok)  

Évfolyamonkénti osztályok száma: 5 (A, B, C, D, E)  

Képzési 
profil 

Osz-

tály 
betű
jele 

9. évf. 10. 

évf. 
11. 

évf. 
12. 

évf. 

Kezdő 
spanyol 

A 

0.5 0,5 ----- ----- 

Ének-zene, 

magyar 

orientáció 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Testnevelés B 1 1 1 1 

Haladó 
német 

C 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Haladó 
angol 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Informatika 

D 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Természet-
tudomány 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Kezdő 
német E 

0.5 0.5 0.5 0.5 

Kezdő angol 0.5 1 1 0.5 

Összesen:  5 5 5 5 
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Ének-zene- magyar orientáció 

A több mint 50 éve sikeresen működő ének-zene tagozat szakmai 

felfrissítését szolgálta az, hogy bevezettük a drámapedagógiai módszerek 

alkalmazását. A tanulók megtanulják a csapatmunkát, közben 

személyiségük, kommunikációs készségük fejlődik, önbizalmuk erősödik. 

Ez a csoport képezi a Vasvári Színjátszó Kör bázisát. Elhivatott, felkészült 

szaktanárok segítik mind az énekkar, mind a színjátszók munkáját. 

Országos, megyei, városi versenyeken érnek el kiemelkedő sikereket, de a 

városi rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek. 

A Vasvári Színjátszó Kör emlékezetes műsorokkal szerepelt az elmúlt 10 

évben a városi nemzeti ünnepeken. 

 

 

 

Testnevelés tagozat 

45 éves múltra tekint vissza a tagozat működése. Olimpikonok, világ- és 

európa bajnokok, sikeres sportolók, sportszakemberek, edzők, testnevelő 

tanárok kerültek ki az iskola falai közül. Ma is a város legjelentősebb 

utánpótlás bázisa. Kiemelt sportágak: az atlétika, a női röplabda, férfi 

kosárlabda, férfi futball. Erős csapatszellem, küzdeni tudás jellemző az 

osztályokra. Neves testnevelők foglalkoznak a tanulókkal. 

 

Emelt szintű nyelvi képzés 

A haladó angol és német nyelvi képzés is ilyen komoly múltra tekint vissza. 

Elvárja a választott nyelv meghatározott szintű ismeretét – ma már jó 
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néhányan középfokú nyelvvizsgával érkeznek az általános iskolából – és 

magas óraszám mellett biztosítja a komplex középfokú és /vagy a felsőfokú 

nyelvvizsga sikerességét. 

A felsőoktatásba való bejutáshoz többletpontot jelent a nyelvvizsga illetve 

a diploma megszerzésének egyik feltétele. 

A kezdő angol és német nyelv tanulása az alapoktól indul, de az óraszámok, 

a szorgalmas tanulás itt is lehetőséget ad a komplex középfokú nyelvvizsga 

megszerzésére. 

2016-ban indítottuk a kezdő spanyol nyelv oktatását, kis döccenőkkel indult 

a képzés, de ma már két jól képzett spanyol nyelvszakos tanár inspirálja a 

tanulókat a nyelvvizsga megszerzésére. Óriási az érdeklődés a nyelv iránt. 

Szülői igényekre reagálunk akkor, amikor lehetővé tettük azt, hogy az orosz 

nyelvet is tanulhassák az érdeklődők a Vasváriban. 

Nyelvtanáraink kiemelkedő felkészültségűek, innovatívak és elkötelezettek 

nemcsak a választott nyelv tanításában, hanem az adott ország kultúrájának 

megismertetésében is. 

 

Emelt szintű informatika 

Ahogy haladt a világ a számítógépek térhódítása felé, új terület jelent meg 

az oktatási palettán: az informatika. Ma a legsikerorientáltabb, anyagilag a 

legelismertebb pályák felé irányít, ezért nagy népszerűségnek örvend. 

Mindazonáltal a megfelelő képzettségű szaktanári háttér és a korszerű gépek 

biztosítása egyre nehezebb. 

 

Emelt szintű biológia, kémia („természettudományos tagozat”) 
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Bár a gimnázium alapvetően humán profilú, mindig nagy volt az érdeklődés 

a természettudományok iránt. Nagy számban jelentkeztek a tanulók 

biológia, kémia, földrajz fakultációkra. Ez alapozta meg azt a döntésünket, 

hogy a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban beindítottuk a 

természettudományos tagozatot, azaz az emelt szintű biológia- és kémia 

képzést. Nagyon magas a jelentkezők száma, jó csoportokkal dolgozunk és 

sikeres emelt szintű érettségiket, felvételi eredményeket produkálnak az itt 

végző diákok. A felkészült szaktanári háttér biztosított. 
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5. VEZETŐI PROGRAM  
 

Általános vezetői cél: a változó társadalmi igényeket követő, versenyképes 

tudást adó, a külvilág felé nyitott iskola legyen a Nyíregyházi Vasvári Pál 

Gimnázium, ahol a gyermek érdekeit szem előtt tartó, színvonalas oktató-

nevelő munka folyik, a tantestület, a szülők, a fenntartó és egyéb külső 

partnerek sikeres együttműködésének köszönhetően. 

  

5.1. Beiskolázás, iskolamarketing 

  

Nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt 10 évben a beiskolázásra, ezt a 

továbbiakban is folytatni kívánom.  Ennek hozadéka, hogy a 8.-os 

jelentkezések száma 580-ról fokozatosan 825-re nőtt az elmúlt évtizedben. 

A siker okai: 

 a nagy népszerűségnek örvendő nyílt nap. A teljes tantestület 

részvételével 80 nyílt órát tekinthetnek meg a nyolcadikosok és 

szüleik. 65-70 általános iskolából érkeznek az érdeklődők, kb. 800-

850-en. 

 a pályaválasztási szülői értekezleten 250-300 szülő tájékozódik a 

tagozatokon folyó munkáról. 

 ebben a tanévben a fenti események a járványügyi szigorítások miatt 

elmaradtak, így on-line, VPG MOZAIK címmel bemutatkozó 

kisfilmeket tettünk közzé a működő tagozatokról, a prosperáló 

közösségi terekről. 

 részt veszünk az általános iskolák pályaválasztási napjain, 

osztályfőnöki óráin. 

 színes szórólapokkal népszerűsítjük az iskolát 
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 elfogadjuk a média kínálta lehetőségeket, hogy beszámoljunk a 

gimnáziumban zajló oktató-nevelő munkáról. 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minél több jó képességű, tehetséges, 

erős versenyszellemű tanuló képzelje el a középiskolai éveit a Nyíregyházi 

Vasvári Pál Gimnáziumban. 

 

5.2. Tanulóinknak biztosított oktató-nevelő munka 

 

5.2.1. Évfolyamok szerinti elvárások 

 

A 9. évfolyamon cél a minél gyorsabb és hatékonyabb beilleszkedés a 

gimnázium életébe. 50-60 intézményből érkeznek a tanulók a város és az 

agglomeráció általános iskoláiból. Jelenleg a tanulók 61%-a nyíregyházi, 

39%-a vidéki. 

 Magyarból, matematikából, idegen nyelvből a szintfelmérő dolgozatok 

szolgáltatnak információt a belépéskor tapasztalható tudásról. (Input) 

A szaktanárok lelkiismeretesen ajánlanak fel felzárkóztató órákat a 

rászoruló diákoknak. Kevesen veszik ezt igénybe. 

Feladat:  

 Minél nagyobb arányban éljenek a tanulók a felajánlott többlet órával, 

a tanári segítséggel, ezzel is javítsanak eredményeiken. 

 Eltökéltek vagyunk, hogy az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal és a 

szülőkkel együttműködve elindítsuk a korai pályaorientációt, 

hangsúlyozva a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi 

szükségességét. Mind a két elem többletpontokat is ér a felvételi 

vizsga során.  
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 Továbbra is hangsúlyozni a korai életpálya felállítását, s ennek 

érdekében az osztályozó vizsgák, előrehozott érettségi vizsgák 

letételét (idegen nyelv, informatika), nyelvvizsga megszerzését, a 

megfelelő szintű érettségi vizsgák eredményes letételét. 

A 10. évfolyam már a fentiek szakmai megalapozását szolgálja.  

Feladat: a pályaorientációnak megfelelő fakultációk, előkészítők 

kiválasztása. 

A 11. évfolyam már specifikusan a továbbtanulásra készül.  

Feladat: a tanulók a közép és emelt szintű érettségi követelményeinek 

megfelelően végezzék tanulmányaikat. Megfelelő szaktudással, 

gyakorlattal rendelkező pedagógusok biztosítása a felkészüléshez.  

A 12. évfolyam legyen birtokában a továbblépéshez szükséges maximális 

tárgyi tudásnak. 

Feladat: önbizalommal felruházni végzőseinket, higgyék el magukról, hogy 

képesek a kitűzött céljaikat szép eredményekkel elérni, tudásuk legyen 

megalapozott. Volt tanulóink ezt visszaigazolják. A felsőoktatásból nem 

morzsolódnak le, és ritkán váltanak profilt. Főiskolai, egyetemi 

eredményeik kiemelkedőek. 

 

5.2.2. Lemorzsolódás, hátránykompenzáció, különleges 
bánásmódot igénylő tanulók 

 

Lemorzsolódásról, korai iskolai elhagyásról nem beszélhetünk. 
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Más intézménybe való átvétel családi okok, vagy a sportolóknál 

egyesületváltás miatt előfordul. 

A közel 700 tanuló közül néhány hátrányos helyzetű - már, ha egyáltalán 

tudomásunkra jut. Ezek a gyermekek sokszor nagyon zártak. Az 

osztályfőnökök kommunikációján, empátiáján sok múlik. Átsegítik 

tanítványaikat sok krízis-helyzeten, ha indokolt, szakember bevonását 

javasolják. Az érdektelen családi környezet lehúzó hatását az erős 

osztályközösségek, a közösségi programok, a céltudatos tanulás, a kitörés 

lehetősége legtöbb esetben ellensúlyozni tudják. A szaktanárok önzetlenül 

támogatják ezeket a diákokat akár felzárkóztatásról, akár 

tehetséggondozásról van szó, akár a digitális tanrendbe való áttérésről, 

amikor laptopot kölcsönöztünk a rászorulóknak. Az Útravaló és a NyEW 

WAY pályázatokba is bevontuk a tanulókat. 

A 10 SNI tanuló fejlesztése utazó pedagógus segítségével valósul meg, aki 

heti 1, 2, illetve 4 óra keretében foglalkozik a tanulástámogatással. 
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A gyógytestnevelés besorolású tanulók számára, szintén utazó 

gyógytestnevelő kolléga biztosítja a megfelelő ellátást. 

 

A 43 BTMN besorolású tanuló esetében, tantárgyi fejlesztés/korrepetálás 

valósulhat meg, mivel fejlesztő pedagógus nem áll az iskola 

alkalmazásában. 

A 9 hátrányos helyzetű (HH) tanuló bevonásra került az Útravaló pályázati 

programba, így a tanulási segítség mellett anyagi támogatásban is 

részesülnek, kompenzálva ezzel a szociális helyzetükből fakadó 

hátrányokat. 

 

5.2.3 Mérési eredmények 

 

5.2.3.1. Kompetenciamérés eredményei 
 

2011 óta figyelemmel kísérjük és elemezzük a 10. évfolyam kompetencia 

mérésének eredményeit. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szövegértési 

kompetencia jelentősen javult, a matematika kompetencia is emelkedő 

tendenciát mutat,  de itt még van tennivaló. 
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Feladat: a mérés – értékelés szakvizsgával rendelkező kolléga segítségével 

továbbra is követni a kompetenciamérés eredményét, és érvényesíteni azt az 

intézkedési tervet, amelyet négy éve megfogalmaztunk. 

 

5.2.3.2 Érettségi eredmények 

 

 Az érettségi eredmények, ha nem is lineárisan, de folyamatosan 

emelkednek. A legkiemelkedőbb osztályátlagokat a haladó nyelvi és a 

természettudományos osztályok mutatják, de nem sokkal maradnak le a 

kezdő nyelvi osztályok.  

A testnevelés tagozat érettségi eredményére rányomja a bélyegét az, hogy a 

versenyidőszak tavasszal megkezdődik, ott is teljesíteniük kell, így 

kevesebb idő, energia marad a felkészülésre.  

A grafikon világosan mutatja, hogy 2020 tavaszi vizsgaidőszakában - bár 

mindannyian maximálisan támogattuk tanulóinkat – az eredmények 

visszaestek.  

Aggódva állunk a 2021– es május – júniusi érettségi vizsgaidőszak előtt.  
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Feladat: az érettségi teljesítmények (output) további követése, elemzése, 

beavatkozási pontok meghatározása, a felkészülés hatékony segítése. 

 

Az országos mérés mellett nagyon fontos az iskola tanulóinak év végi 

tanulmányi átlaga is, amely az utóbbi években stabilan 4,3 körül van. 

 

5.2.4. Diákélet 
 

A vasváris diákok egymásra figyelő, egymás eredményeit tisztelő, egymás 

sikereit értékelő közösséget alkotnak.  

Feladat: az elkövetkező években is erősíteni az összetartozás érzését. Az 

iskolai rendezvények színesítik az iskola életét, de közösséget is építenek. 

Így  a verébtábor, verébavató, nyílt nap megrendezése, a nemzeti ünnepek, 

természettudományos délután megszervezése , a szalagavató, a Hallow -

Martin  nap, a nyelvi karácsony, a karácsonyi koncert, a témanapok, a diák-

nap, a ballagás, stb. -  a járványhelyzet elmúltával újra megrendezésre 

kerülnek. A Diák Önkormányzat tevékenysége a társadalmi szerepvállalást 

erősíti. A DÖK működését továbbra is - a DÖK patronáló tanár  segítségével 

– támogatom. 

Kiemelt szerepe van a közösség és személyiség formálásban a Vasvári 

Színjátszó körnek és a Momentán iskolaújságnak. A Vasvári Színjátszó Kör 

nemcsak színvonalas iskolai vagy városi ünnepségek szereplője, de saját 

produkcióival az Erkel Diák Ünnepek különdíjasa is. (Az EDÜ az amatőr 

színjátszók országos versenye. Gyula ad helyet ennek a rendezvénynek.) 

A Momentán iskolaújság magazinszerűen számol be az iskola életéről, és 

évente 2-4 példányt jelentet meg. A diák szerkesztők rendkívül kreatívak, 

sok ötlettel segítik az újabb szám megjelenését.  
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Feladat: a megfelelő szaktanári gárdával és anyagi forrásokkal a 

továbbiakban is biztosítani a VSZK és az iskolaújság működését, fejlődését, 

a csoportszellem erősítését.  

 

5.3. A tantestület feladata az oktató-nevelő munkában 

  

Általános cél: nyugodt, együttműködő munkahelyi légkör kialakítása, ahol 

a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a 

tevékenységet, amelyhez a legjobban ért, és alkotói szabadsága 

kibontakozhat.  

Ennek érdekében fontosnak tartom: 

• Nyílt és direkt kommunikációt a tantestület és az iskolavezetés között.  

Ez megvalósul:  

- napi szinten személyes találkozással, eszmecserével 

- IKT eszközök bevonásával  

- a KRÉTA megfelelő felületével  

- röpértekezleteken 

- munkaközösségi értekezleteken  

- nevelési értekezleteken 

• Hosszú, közép- és rövid távú célok közös megfogalmazása, közös 

döntéshozatal  

• A döntések elkötelezett végrehajtása.  

• A szakmai munka folyamatos ellenőrzése óralátogatásokkal, hiszen a 

legfontosabb feladat a tanítás! 
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• A munkaközösségek nyújtsanak szakmai hátteret a minőségi oktatáshoz 

úgy, hogy a munkaközösségek tagjai azonos értékrendek alapján 

tanítsanak szakmai igényességgel és folyamatos önképzéssel, hiszen  

a munkaközösségek az iskola szakmai bázisai!  

 

• Az osztályfőnöki munka előkészítése, segítése és értékelése,  

hiszen munkájuk meghatározó a rájuk bízott közösség értékrendjének, 

céljainak kialakításában. 

• A munkaköri leírásban megfogalmazottak betartása, különös 

tekintettel a következőkre: 

o A 20 osztály tanulmányi előmenetelének és hiányzásának 

negyedévenkénti követése  

o A kompetenciamérés eredményének kiértékelése, a fejlesztési terv 

követése 

o Közép- és emelt szintű érettségiztetésben, 8.-os felvételiben való 

részvétel 

o A versenyre való jelentkezések és a versenyeredmények 

nyilvántartása, ismertetése a tantestület és a tanulóifjúság felé  

o A nyelvvizsgák szintjének, számának követése és növelése 

o Az érettségi eredmények (output) és az év végi jegyek nyomon 

követése, analízise  

o A KRÉTA-ban a haladási napló, a hiányzások, a jegyek számának 

havi szintű ellenőrzése, a pontos és naprakész adminisztráció 

nyomon követése 

o A félévi és év végi zárások áttekintése  

o A közösségi szolgálat követése, dokumentálása 

o Korrepetálás, felzárkóztatás hatékonyságának növelése  
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o Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés, eredményességének 

növelése, a versenyszellem erősítése 

o Az emelt szintű felkészítés preferálása 

o A kompetenciák, elsősorban a matematikai kompetencia további 

fejlesztése 

o Az iskolai közösségi programokban az egységes részvétel 

o A partneri kapcsolatokkal szembeni nyitottság megőrzése 

 

A fentiekben felsorolt, elvárt tevékenységek számos esetben tanórán kívüli 

feladatok ellátását jelentik a kollégák számára. Így rendkívül motiválónak és a 

kiégés ellen hatónak tartanám, ha anyagilag is honorálni, elismerni lehetne az 

önzetlen többletmunkát, mint ahogy történt ez az elmúlt 10 évben az alábbiak 

szerint: 

  

 1 kolléga színvonalas munkájáért a Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári 

Tagozat kitüntetést kapta 

 3 kolléga kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységéért Apáczai Csere 

János – díjban részesült 

 3 kolléga  „Nyíregyháza kiváló Pedagógusa”  Margócsy Emil – díjat kapott 

 4 pedagógust „Oktató –Nevelő Munkáért” a Nyíregyháza Megyei jogú 

Város Vietórisz József – díjjal jutalmazta 

 6 pedagógus a Nyíregyházi Tankerületi Központ pedagógus napi 

ünnepségén vehetett át elismerést 

 9 pedagógus a „Vasvári Pál Gimnáziumért Alapítvány” Emlékplakettjét 

vehette át 

 2 testnevelő tanár a Magyar Diáksport Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megye által adományozott „Az év testnevelő tanára” címet nyerte el 
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 2 testnevelő a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete Szabolcs 

Szatmár Bereg Megyei Tagszervezete „Az Év Testnevelője  – Tatos István 

Díj” birtokosa lett. 

 

5.4. Az intézményben működő ellenőrzési formák  
 

A közoktatás tartalmi követelményeit a régi és az új NAT, a kerettantervek, 

a helyi tantervek határozzák meg, valamint a régi és a jelenleg alakuló 

érettségi követelményrendszer. 

A tanulók felkészültségét mérik: 

− a tanórai írásbeli és szóbeli számonkérések 

− a témazáró dolgozatok 

− a kompetenciamérés 

− az input mérések 9. évfolyamon és az output eredmények a 12. 

évfolyamon 

− a versenyeredmények 

A pedagógusok felkészültségét ellenőrzik: 

− az intézményvezetői, munkaközösség-vezetői óralátogatások 

− a szaktanácsadók óralátogatásai 

− a tanfelügyeleti ellenőrzések 

− a minősítési eljárások 

− a Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) működése 

Az ellenőrzéseket megbeszélések, feljegyzések, jegyzőkönyvek és az 

ellenőrzésnek megfelelő dokumentáció követi. 

Cél: a szakmai motiváció, az önbizalom erősítése, új módszertani lehetőségek 

feltárása. 
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5.5. A külső partnerekkel való kapcsolat 
  

Általános cél: az egyik legfontosabb feladatnak tartom, hogy megjelenítsük 

a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban zajló színvonalas oktató - nevelő 

és sportmunkát, az eredményeket az általános iskolák, a szülők, a város és 

megye intézményei – de akár országos szintű intézmények - és egyéb külső 

partnerek felé. Ezért vesszük figyelembe a helyi média lehetőségeit.  

Partnereink: 

  

• Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 

•  Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata 

• Nyíregyházi Tankerületi Központ 

• Nyíregyházi Sportcentrum 

• Debreceni Egyetem 

• Budapesti Műszaki Egyetem 

• Nyíregyházi Egyetem 

•  IX. sz. Szent Hedvig Gimnázium, Rzeszów (Nyíregyháza lengyel 

testvérvárosa) 

• Móricz Zsigmond Színház 

• Móricz Zsigmond Könyvtár 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 

• Sóstógyógyfürdő Zrt. 

• Nyíregyházi Állatpark 

• Városi Művelődési Központ 

• Nyíregyházi Televízió és a Kölcsey Televízió 
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• Best Fm Rádió 

• Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Ez utóbbit kiemelve elmondhatom, hogy 14 vizsgaidőszakban dolgoztunk 

szoros együttműködésben (4 őszi és 10 tavaszi vizsgaidőszak). 13 alkalommal 

nemcsak emelt szinten vállaltunk vizsgáztatási feladatokat, de emelt szintű 

vizsgaközpont is voltunk. 

 

5.6. Érdekvédelmi szervezetek 

 

• Diákönkormányzat 

• Szülői Szervezet 

• Közalkalmazotti Tanács 

• Intézményi Tanács 

Döntéseikkel hozzájárulnak a gimnázium törvényes működéséhez, 

véleményükkel segítik a partneri kapcsolatokon alapuló, nyitott 

intézményvezetést. 

 

5.7. Pályázatok 

 

Cél: a szakmai, az iskolai környezet megújításához többlet anyagi források 

elérése. Mivel a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium nem önálló költségvetési 

szerv, így önállóan pályázni nem tud, de önkormányzati és tankerületi 

pályázatokban részt tud venni, mint ahogy történt ez az elmúlt években az 

alábbi sikeres pályázatok esetén: 
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• A „TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú, Önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál” című projekt 

• EFOP-3.2.14-17-2017-00004. számú, „NyEW WAY - Az angol 

nyelvoktatás megújítása a Nyíregyházi Egyetemmel” című pályázat 

• EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” 

projekt. 

• Út a tudományhoz/érettségihez pályázat 

• Önkormányzati sport- és kulturális pályázatok 

• A Nyíregyházi Tankerületi Központ által meghirdetett ”Jó gyakorlatok 

megosztása” pályázat  

 

5.8. Társadalmi szerepvállalás 

 

Cél: kitekintés az iskola falain túlra, társadalmi felelősségvállalás 

kialakítása a gimnáziumi korosztályban. 

• Részvétel városi kulturális, tudományos és sportrendezvényeken 

• Ünnepi műsorok bemutatása a Down Egyesület és a Városi 

Református Egyházközösség Sóstói Szivárvány Idősek Otthona 

lakóinak . 

• Felolvasás a Vakok és Gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezetében 

• Ajándék illetve meleg ruha gyűjtése a rászorulók számára a 

karácsonyi időszakban. 

• 50 óra közösségi munka teljesítése a diákok részére. 
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6. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐI PROGRAM ÖSSZEGZÉSE 

Vezetői programomat további kinevezésem esetén 2023-ig tudom folytatni, 

ugyanis ekkor elérem az öregségi nyugdíj korhatárt, és nyugállományba 

vonulok. De az elkövetkező két évben továbbra is szeretném folytatni azt a 

fejlesztést, innovációt, amelyet 2011-ben elkezdtem. 

Néhány területet kiemelve: 

1. Folytatni kívánom a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium épületének, 

sportudvarának felújítását, korszerűsítését 

2. Bővíteni, illetve ha kell, cserélni az IKT eszközkészletet, ezzel 

biztosítva a XXI. századi oktatási feltételeket tanárnak, diáknak 

egyaránt. 

Ennek szükségességét az eltelt időszak, a digitális oktatás bizonyítja. 

3. A jelenléti oktatáshoz szükséges szertárbővítéseket fontosnak tartom. 

4. Az osztálytermek, szaktantermek, irodahelyiségek felújítását, 

bútorainak cseréjét is elkerülhetetlennek látom, ezt a megkezdett utat 

folytatni kívánom. 

5. Elkötelezett vagyok a magas színvonalú oktatás-nevelés mellett. 

2023-ig a tantestület 25%-a nyugdíjba vonul. Célom, hogy megfelelő 

végzettségű, elhivatott, kiemelkedő szakmai alapokkal rendelkező 

pedagógusok kerüljenek alkalmazásra. 

6. Erősségünk az összetartó, nagy munkabírású tantestület. Szeretném a 

csapatmunkát tovább erősíteni úgy, hogy minden kolléga egyénileg is 

fontosnak érezze magát, megtalálja helyét, feladatát a tantestületben és 

saját céljai is megvalósuljanak. 

7. Kiemelkedőnek tartom a beiskolázás fontosságát a jövő szempontjából. 

Továbbra is rendezünk nyílt napokat, természettudományos délutánt, 

pályaválasztási szülőértekezleteket – jelenléttel vagy online! 
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8. Az új NAT és a megváltozott érettségi elvárások újabb szakmai kihívást 

jelentenek valamennyiünk számára. Ezt az adaptációt sikeresen 

kívánom megvalósítani a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban a 

munkaközösségek és a szaktanárok bevonásával. 

9. Azt a progressziót, ami a tanulmányi eredményekben, kompetencia- 

mérésben megjelenik, a továbbiakban is erősíteni szeretném. 

Célom, hogy kiemelkedő tanulmányi eredménnyel, erős tantárgyi 

tudással, nyelvvizsgával (nyelvvizsgákkal), sikeres emelt szintű 

vizsgával hagyják el tanulóink az alma matert, s kezdjék meg 

tanulmányaikat a felsőoktatásban. 

10.  A külső és belső kapcsolatokat a továbbiakban ápolni illetve bővíteni 

szeretném. 

+1. Rendkívül elégedett vagyok azzal a sokszínű képzési palettával, 

amellyel már évek óta óriási érdeklődés mellett vonzzuk a Nyíregyházi 

Vasvári Pál Gimnáziumba az általános iskolás tanulókat.  

De most gondolkodunk egy - a társadalmi igényeket követő- esetleges 

profilbővítésben az alábbi sorok szellemében: 

 

„Még a gimnáziumban kaptam egy könyvet a tanáromtól, aminek az volt 

a címe: Hogyan éld az életedet stresszmentesen? Azóta is csak arra 

fókuszálok, hogy merre tudok én tovább menni, nem pedig arra, mit 

mondanak mások. Nem szabad ilyesmire pazarolni az energiáinkat,  

(….) úszni tovább és tovább, különben elsüllyedünk.” 

 

Karikó Katalin  
biokémikus 

 

 


