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DR. KIRÁLY SÁNDOR a sokoldalúan képzett kolléga 1991-től dolgozik a Neumann 

János Gimnázium, Technikum és Kollégiumban.  Informatikai és közgazdasági tantárgyakat oktat 

igen jó hatékonysággal. Tanítványai kimagasló szintű tudásra tesznek szert évről-évre, amit az 

érettségi és képesítő vizsgákon, tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön bizonyítanak.  

Számítástechnikát angol nyelven is tanít a két tanítási nyelvű osztályainkban. 

A fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi versenyekre való felkészülés 

motiválásában, a tehetség kibontakoztatásában és fejlesztésében kiemelkedő sikereket ér el. 

Számos tanítványa ma már hazai és külföldi egyetemek, kutató intézetek elismert oktatója, 

szakembere. 

 

Király kolléga tanítványai közül évenként 20-25 tanuló jut az Országos Tanulmányi 

Versenyek (OKTV, SZÉTV, Nemes Tihamér) döntőibe és nagy részük olyan eredményt ér el, 

mely a felvételi megmérettetések során többletpontokhoz juttatja őket.  

Az utóbbi évtizedben nem volt olyan év, hogy diákjai az említett versenyeken ne szereztek volna 

első helyet.  Többen jutottak ki a Nemzetközi Diákolimpiára, ahol Magyarországot képviselték.  

Igen jelentős érdemeket szerzett abban, hogy iskolánkat az elmúlt 22 tanévben, minden 

évben, a megye legeredményesebb iskolája kitüntető címmel jutalmazta a Heves Megyei 

Pedagógiai Intézet, az Oktatási Hivatal ranglistája szerint az ország 12 legeredményesebb iskolája 

között szerepel. 

 

Király Sándor rendkívüli népszerűségnek örvend mind tanulói, mind pedagógus körökben. 

Köszönhető ez személyes példamutatásának, a pedagógusi pálya iránti elkötelezettségének. 

Innovatív személyiség, aki aktív szerepet vállal a pedagógiai programok folyamatos 

alakításában, az oktatás, képzés tartalmának és kínálatának fejlesztésében. 

Toleráns, rugalmas nevelési felfogása és gyakorlata igényessé, magabiztossá teszi 

tanítványait is. Sok éve végzett diákjaival is rendszeres kapcsolatot ápol, akik szívesen segítenek 

neki az éppen aktuális tanítványok motiválásában, pályaválasztási döntéseik megalapozásában.  

Kiemelkedő munkasikerei az informatika oktatáshoz kötődnek, de legalább ilyen fontosnak vélem 

azon erőfeszítéseit és sikereit, amely a személyiségformálásban, a sokoldalúság, a kulturáltság, az 

egészséges életmód igényeinek alakítása terén mutatkoznak meg. Mindezekben a személyes példa 

erejével tud igen eredményesen nevelni. 
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