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A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Az előző vezetőellenőrzés(ek) fejlesztési terve(i) (az önértékelés során feltöltött önfejlesztési terv 

módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) adott vezetőre vonatkozó önfejlesztési tervei 

  

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 Nem releváns. 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti eredmények? 

 Nem releváns. 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest 

az egyes területeken? 

Nem releváns. 

  

 

  



 

2. Vezetői pályázat/vezetési program (vezetői/intézményegység-vezetői/tagintézmény-vezetői program) 

  

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési és a 

szakképzési rendszer előtt álló feladatokkal? 

  “Az intézmény jövőképének felülvizsgálatakor elemezzük a működési környezet változásait, a hatályba lépő 

törvényekből, végrehajtási rendeletekből következtethető folyamatok irányait, gazdasági és társadalmi 

folyamatokat, trendek alakulásait.” 

A vezető jövőképe határozott, az intézmény tanulóinak magas szintű nevelését és oktatását tartja elsődlegesnek.  

2. Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési és az 

európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai célokkal? 

A vezetői program az alábbi célokat tartalmazza:  

 „Céljaink megfogalmazásában az általános iskolai két tanítási nyelvű képzéssel a kimeneti 

követelményekben átlag feletti nyelvi alkalmazó ismeretekkel rendelkező diákok kezdhessék meg 

középiskolai tanulmányaikat, míg az 5-8. évfolyamon egységes művészeti szakképzésben szerzett alapozó 

oktatással személyiségében érett, művészetileg művelt szakmai készségekkel rendelkező, komplex 

ismereteket alkalmazó diákok kezdjék meg a művészeti szakgimnáziumi képzést, ahol a szakmai emelt 

szintű érettségi adja meg az egyetemi továbbtanulási lehetőséget diákjainknak. A szakmai évfolyamról 

olyan OKJ szakvizsgázott diákjaink távozzanak, akik rendelkeznek a hivatáshoz szükséges szakma 

készségekkel. A gimnáziumi képzésünk fő célkitűzése a két emeltszintű érettségi felkészítés a 9. 

évfolyamtól, négy tanévre osztott felkészülési ütemmel, mely kiegészül a középfokú nyelvvizsga 

felkészítésekkel. Fontos célként határoztuk meg, hogy a felsőoktatási törvény bemeneti követelményeit 

abban az esetben is teljesítsük, ha az a tervezettek szerint a középfokú nyelvvizsga mellet két emeltszintű 

érettségi vizsga meglétét írja elő. Az alapfokú művészetoktatás keretein belül az intézményünk biztosít teret 

céljaiban, tartalmában más iskolák tanulóinak és a mi diákjainak részére is művészeti tehetség 

gondozására.” 

Ezek a célok összhangban vannak a köznevelési és szakmapolitikai célokkal.  

3. A stratégiai célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

 “Az iskolavezetés a stratégiai tervezés területén a napjainkban folyó folyamatok feladat tudatossága mellett 

jogszabály változási kényszerek miatt is végzi a feladatát, az iskolafejlesztés folyamatára hosszú és rövid távú 

terveket készítünk a nevelőtestülettel közösen a szülők bevonásával.” 



A vezető irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok 

megvelósulását,  

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív gondolkodás, 

tervezés? 

“Továbbra is ösztönözni kívánom az innovációt és a kreatív gondolkodást.” 

A vezetői programban a hagyományok őrzéséhez, ápolásához társul az innováció. Megtartja a jól bevált 

programokat, de keresi az új utakat erre biztatja kollégáit is.  

5. Hogyan tervezi a pedagógusokkal való együttműködést? 

“ Kezdeményező módon törekszem továbbra is arra, hogy a nevelőtestület képes legyen a változások kezelésére, a 

vezetésem hatására a szervezetünk legyen nyitott új dolgok kipróbálására, bevezetésére. Fejlesztési célom, hogy a 

felmerülő problémákat megoldandó kihívásként értelmezzék munkatársaim, a felelősséget vállalják a pedagógiai 

munkájukért.” 

„Tekintettel arra, hogy az intézményi pedagógiai programjának kidolgozása eddig is a pedagógusok aktív 

részvételével történt, az elkövetkezendő fejlesztések során az intézmény terveinek elkészítésekor a 

vezetőség bevonja az intézmény munkatársait és partnereit, az intézményfejlesztési tervek kialakításába és 

megvalósításába, a következő intézményfejlesztési időszakban megoldandó problémáinak kezelésébe is.” 

„Az intézményen belüli együttműködés és kommunikáció hatékonyságát folyamatosan javítani, 

fejlesztenem kell, valamint az ezzel kapcsolatos elégedettség értékelésére is figyelmet kell fordítanom. A 

digitális kompetencia területén többünknek lemaradásai vannak, a digitális tananyag tartalmakat kevéssé 

használják a kollégák. Kiemelt célként határozom meg a következő öt évre a digitális iskolai 

működésünket.” 

7. Hogyan, és milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető, hogyan látja a programban vezetői 

fejlődésének lehetőségeit? 

„Ismerem az erősségeimet, de a korlátaimat is, a vezetési koncepcióm a konzultatív vezetési stílus és az 

átalakító vezetőt képviselők között mozog, úgy vezetek, hogy szolgálok és alkalmazkodok a változásokhoz. 

Tisztában vagyok saját vezetési stílusom korlátaival, fejlesztendő területeimet a saját tanulási folyamatom 

részeként értékelem, tudatosan figyelem és tanulom az irányításomra adott visszajelzéseket. Konzultatív 

vezetői stílusommal igénylem mások véleményét, kérem és felhasználom a kollégák szakmai észrevételeit. 

Vezetői kompetenciáimat fejlesztem, mert felelősséget érzek iskolánk minden diákjáért, kollégájáért.” 

9.  Hogyan jelenik meg a vezetési programban a tanulás eredményességének biztosítása? 



„További célként az eredmények javulásának, a tanítás hatékonyságának növelése érdekében további 

csoportbontásokkal, a tudás szintek szerinti csoportalakításokkal kívánjuk erősíteni képzéseinket a 

középiskolai évfolyamokon matematika és angol nyelv tantárgyakból. Az általános iskolában a 

felzárkóztató órák rendszerét kívánom tovább fejleszteni, hogy a lemaradó tanulóknak kellő megsegítést 

tudjon biztosítani az iskola. Ennek egyik eszköze lehet a digitális kompetencia fejlesztése 

munkatársaimnál, mely módszerekkel még hatékonyabbá válhat a fejlesztés.” 

10. Hogyan jelenik meg a programban a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása? 

A tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásának számos területe, módja van. Az egész napos iskoal keretein belül 

felzárkóztatás, tehetségfejlesztés, sport, műsorok, színházi előadás és hangverseny, iskolai és osztálykirándulások, 

családi napok, DÖK rendezvények formájában.  

11. Milyen szerepet kap a vezetési programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás? 

 “Az iskola vezetése rendszeresen megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, elemzi és levonja a 

szükséges szakmai tanulságokat. A külső szakmai értékelések, a tanulói teljesítménymérések és az Országos 

kompetenciamérés eredményeinek feldolgozását és annak beépítése a tanulási folyamatokba fejlesztenünk kell, 

ezzel kapcsolatosan eljárásrendszerünket ki kell alakítanunk. Kidolgoztuk egyes feladatok eredményességének és 

hatékonyságának méréséhez, értékeléséhez szükséges eszközöket és sikerkritériumokat a művészeti képzés és angol 

nyelvi képzés területein, de a méréseket követő eredmények beépítését a folyamatokba fejlesztenünk kell. A tanulói 

teljesítményeket folyamatosan mérjük, az egyéni teljesítményeket dokumentáljuk és az egyes évek értékelési 

eredményeit összehasonlítjuk.” 

12. Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése-oktatása-képzése a vezetési 

programban? 

„Kiemelten kell foglalkoznunk a lemaradó tanulók hatékony felzárkóztatása érdekében a jó 

tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatok alkalmazásának kialakításában. Ennek egyik feltételeként az 

én vezetői hatáskörömben meg kell teremtenem, az erre szánt időkeretet a tantárgyfelosztásban, a 

pedagógus munkaidő beosztásban a feladatnak, hogy tudjunk érdembeli eredményeket elérni. Ezzel együtt 

a személyre szabott oktatási profil megjelenését tovább tudjuk erősíteni. Ugyan a tanórákon folyamatosan 

jelen van a csoportbontás, a kooperatív tanulás, a projektrendszerű feladat elmélyülések lehetősége az 

egyéni képességek szerint, munkánk e része kevésbé ismert a szülőknek, így ennek fejlesztése a még 

hatékonyabb működésért fontos cél.” 

 

 

  



 

3. Pedagógiai és szakmai program 

 

2. Milyen a vezetési programban megfogalmazott célok és a pedagógiai és szakmai program céljainak 

összhangja? 

Nevelési rendszerünk lényege a szakmailag autonóm iskola, ahol nevelő munkánk folyamatában a komplexitást, a 

differenciálást és a rugalmasságot alkalmazva a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében a gyermekközpontú 

szerethető iskolával, a gyermeki sikereken keresztül érjük el pedagógiai alapelveink céljait.11.o 

Az életkori szakasznak megfelelő szilárd alapkészségek kialakítása mellett, az önálló ismeretszerzés, és abból 

véleményformáló képességnek megteremtése a cél, mellyel együtt a reális önkép kialakítása, és annak elfogadása. 

Az önmegvalósítás feltételrendszerének biztosításával iskolánk nevelési programjában előtérbe kerül a cél- és 

sikerorientált viselkedésforma elérése érdekében végzett pedagógiai munka. A személyiség ilyen irányú fejlesztését 

segíti a mentális harmónia, a szellemi és fizikai terhelés egészséges arányának megteremtése, a művészeti 

tevékenység személyiségformáló és tehetséggondozó szerepének felhasználása a nevelési célok elérése érdekében. 

Feladatunk, hogy a tárgyi tudás mellé a gyerekek megszerezzék mindazokat a kommunikációs képességeket, 

érzelmi kompetenciákat is, amelyek segítségével tudásukat önmaguk és mások számára hasznosítani tudják.11.o 

4. A pedagógiai és szakmai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói eredmények 

javulását?  

A felzárkóztatás alapja a bizalom és az önbizalom erősítése, a fokozott személyesség a munkakapcsolatban. Ezek 

nélkül nincs hatékony fejlesztés! Személyre szabott feladatokkal segítünk a lemaradt tanulókon. Fontos, hogy 

szintjükhöz mérjük a követelményt. A fokozatosság elve alapján nehezülhetnek ezek a feladatok. (59. o.) 

Sikerélmény programunk azon alapszik, hogy minden diákunk felfedezi a tanulás örömét, azt, hogy miben jó és 

sikeres, és a helyes önértékeléssel elérjük, hogy a számára nehézséget okozó területen a maga által kitűzött fejlődési 

cél elérésében szívesen fogadja segítségünket. Azonban a felmenő rendszerű indulás miatt sok esetben olyan tanuló 

érkezik iskolánkba, aki addigi tanulmányait „tanulási kudarc”-ként élte meg, úgy a tanulási kudarcok okainak 

feltárásának első lépése, hogy miben sikeres, tehetséges. Sikerélmény nyújtható a tanulónak a sokoldalú személyre 

szabott foglalkoztatással, szükséges esetben differenciált oktatással, differenciált értékeléssel. Nagy hangsúlyt 

fektetünk minden tárgy vonatkozásában a tanulás tanítási módszerek elsajátítására, mely programok személyre 

szabottan segítik az egyéni előrehaladási ütemet. (59.o.) 



A tanulási kudarcok megelőzése érdekében minden pedagógusunk felzárkóztató foglalkozásokat épít be a 

tanmenetébe a szükség szerinti óraszámban, illetve szükség szerint tervezi és alkalmazza a felzárkóztatás egyéb 

formáit. (59. o.) 

Célunk segíteni azon tanulóink beilleszkedését az iskolai környezetbe, akik szociális körülményeiket tekintve – 

akár átmenetileg is – hátrányos helyzetűek. Fontos feladat, hogy a családokat partnerként vonjuk be az iskolai 

folyamatokba, döntésekbe. (61.o.) 

Feladatok  

 A hátrányos, ill. veszélyeztetett helyzetű tanulók kiszűrése, a veszélyeztetettség, ill. hátrányosság okainak 

feltárása. (felmérések, beszélgetések, környezettanulmány)  

 Kapcsolat a szülői házzal a feltárt problémák megoldására, újabbak megelőzésére. Rendszeres tájékoztatás 

a tanulókat, ill. szülőket érintő kérdésekről, a tanulók eredményes előrehaladása, fejlődése érdekében. (62.o.) 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi pedagógiai tevékenységi formák szolgálják:  

 Felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás,  

 Önismereti csoportok létrehozása, működtetése,  

 Drog- és bűnmegelőzés,  

 Mentálhigiénés programok,  

 Pályaorientációs tevékenység,  

 Táborozások, kirándulások, országjárások,  

 Figyelemfelhívás a tanulássegítő foglalkozások előnyeire,  

 Kapcsolattartás a szakmai szolgáltató intézményekkel (62.o.) 

 

5. A pedagógiai és szakmai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szemlélet 

érvényesülését?  

A felzárkóztatás formái:  

 tanórai ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások  

 differenciált személyre szabott oktatás,  

 tanórán kívüli egyéni vagy csoportos felzárkóztatás  

 egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

 a nevelők és a tanulók személyes kapcsolatára épülő beszélgetések  



 a nevelők és a szülők személyes kapcsolatára épülő konzultációs lehetőségek 60.o 

Felzárkóztatással kapcsolatos feladatok: 

Az intézmény az intő jelek alapján a mielőbbi felismeréssel küszöbölje ki azokat a kritikus pontokat, melyek 

megelőzhetik a probléma további erősödését. Egyéni kezelés alkalmazásával, korrekciókkal segítse a rászoruló 

tanulókat. A tanulók megismerése, szakmai konzultációk (ide tartozik a tanulási képességeket vizsgáló és 

rehabilitációs bizottság szakvéleményének használható formájú anyaga), program megtervezése, programvezetés; 

kiemelt terület a készségek, képességek, tanulástechnikák, ismeretek bővítése. (60.o.) 

Feladatok: 

 Felmérni a sérültség területét , fokát.  

 Szülőkkel egyeztetni a problémát  

 Órarendben biztosítani az egyéni fejlesztés lehetőségét  

 Biztosítani kell az intézményben a humánus környezetet  

Alsó tagozatban az egész napos iskolai oktatással több időt biztosítunk a folyamatos megfigyelésre, 2-3 óra 

ismeretszerző óra után hosszabb szünetekkel törjük meg a monotonitást, 1-2 óra gyakorló órával biztonságot 

nyújtunk a teljes körű felkészülésre.( 60.o. ) 

Alapfokú művészetoktatás lehetősége biztosítja, hogy ne csak a közismereti tantárgyak jelenjenek meg értékként. 

A történetek dramatizálása segíti a megértés, rögzítés folyamatát, a bábozás elősegíti a szövegértés, a beszédkészség 

fejlődését, a készségtantárgyak tanítása szakos ellátottsággal történik. A mozgás koordináció erősítése a 

mozgáskultúra sokirányú fejlesztésén keresztül zajlik:  

 sport  

 tánc  

 játék  

 képzőművészet  

 

Felső tagozaton elengedhetetlen a modern technikai eszközök alkalmazása, 5. osztálytól tanítjuk a tartalmi 

ismeretek lényegkiemelését. Az érzelmi intelligencia fejlesztése erősíti a közismereti tantárgyak elsajátítását, 

ugyanakkor lehetőséget nyújt önálló életpálya kialakítására.  (60.o.) 

 

  



6. A pedagógiai és szakmai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják az egyéni bánásmód 

érvényesülését? 

Tehetség: 

Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a 

fejlesztés lehetőségeit. 

Döntő fontosságú a tehetség felismerése, kiindulási szintjének és a végcélnak a helyes meghatározása; a két végpont 

között fontos a tudatos, kitartó tanulásirányítás, folyamatos külső és belső motiváció mellett. Lényeges szempont a 

tanulók valamilyen szintű megmérettetése és lehetőség szerint sikerélményhez juttatása is. (75.o.) 

Iskolánk – jellegénél fogva – tehetséggondozó alapfeladatot vállalt fel, ezért működésének egy megkülönböztető 

specifikuma a kiscsoportos foglalkozás, mind szakmailag, mind nevelési szempontból. A tehetséggondozás az 

iskola legfontosabb pedagógiai célkitűzései közé tartozik. Ennek keretében inspiráljuk és segítjük az 

általánosan vagy egy-egy területen kiemelkedő képességeket mutató diákok munkáját. Igyekszünk minden 

tanulónál megtalálni a fejlesztési pontokat, de fontos az is, hogy elkerüljük a túlterhelést. Tantestületünket és 

munkarendünket ezért rugalmasan és célirányosan alakítottuk ki a leghatékonyabb művészképzés érdekében. 

(75.o.) 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájuk során arra törekszenek, hogy a differenciálás módszerével teljes 

mértékben kibontakoztassák a tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális 

kompetenciájukat, kognitív és affektív szférájukat. Pedagógusaink a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozást 

beépítik nevelő-oktató munkájukba, tanórai foglalkoztatásukat a tehetséggondozás feladatainak 

figyelembevételével tervezik és végzik. Tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások szervezésére fordítjuk – a 

kerettantervben biztosított – órakeretből a szabadon választható tanórai foglalkozásokat, valamint a fejlesztő és 

felzárkóztató foglalkozások szervezésére. (75.o.) 

Gyakorlatunkban a frontális munka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával 

lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására. 

A tehetséggondozás keretének, szervezeti formáinak széles választéka áll rendelkezésünkre. (81.o.) 

Az iskolánkban a leggyakrabban alkalmazott keretek a következők: 

• tanórai differenciálás különféle formái (kiscsoport, egyénre szabott munka stb.) 

• fakultáció, választható érettségi felkészülések (főleg középiskolában, felvételi illetve emeltszintű 

érettségi tárgyak gyakorlására, versenyre való felkészülés segítése) 

• délutáni foglalkozások, tehetséggondozó programjaink 

• hétvégi programok (kirándulások, múzeumlátogatások, szakmai kirándulások), 



• mesterkurzusok 

• nyári kurzusok (81.o.) 

Tartalmi szempontból a legfőbb alapelve az iskolai tehetséggondozásunknak a gazdagítás. Célja alapvetően az 

ismeretek és az elsajátítási folyamat a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése. Minden esetben a minőségi 

dúsításra kell a hangsúlyt fektetni. (81.o.) 

A tehetséggondozásban célunk, hogy pedagógusaink idejében felismerjék a tehetséget és a szükséges szakmai,  

tárgyi és személyes kompetenciákkal rendelkezzenek. A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok számára 

szükség van rendszeres továbbképzésre. A tehetséggondozó pedagógusnak egész sor speciális feladatot kell 

megvalósítania a kiemelt tanulók tehetséggondozásában. (81.o.) 

SNI: 

A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelvében foglaltak figyelembevételével készítettük el. A sajátos nevelési igényű tanulót a többi 

tanulóval együtt neveljük, oktatjuk, az iskola a helyi tantervében a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának irányelveit is figyelembe vettük. (14.o.) 

A Pedagógiai Programunkban meghatározott nevelési, fejlesztési tartalmak a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. (14.o.) 

Alapelvünk, hogy iskolánk többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint 

részvétet és védettséget ezért pedagógiai programunknak, illetve a speciális tartalmak közvetítésének 

figyelembe kell vennie a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, külön gondot fordítunk arra, 

hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Az adott gyermek fejlesztési 

stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az 

integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segíti. (15.o.) 

Alapelveinkhez illesztetten sikerkritériumnak a gyermekek beilleszkedése, fejlődése, az együtt haladás lehetősége 

tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szolgálják: 

 Az együttnevelés megvalósításában érvényesül a rehabilitációs szemlélet és a sérülésspecifikus módszertani 

eljárások alkalmazása. 

 A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában érvényesül a sajátos nevelési igény típushoz, az 

eltérő mértékhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz való igazodás. 

 A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel és 

az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusi részvétel szükséges. 

 A pedagógusi attitűd az elfogadáson, tolerancián, empátián, hitelességen alapszik. 



 Szükség esetén egyéni fejlesztési tervet készítünk, mely individuális módszereket, technikákat alkalmaz, 

 A foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat beépítjük, a gyermek fejlődésének 

elemzése alapján - szükség esetén - eljárásunkat megváltoztatjuk, az adott szükséglethez igazodó 

módszereket választjuk. 

 Egy-egy nevelési helyzethez, probléma megoldásához alternatívákat keresünk. 

 Alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 

 Együttműködünk a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

             beépítjük a pedagógiai folyamatokba. (15.o.) 

 

7. Az intézmény szakképzéssel összefüggő céljainak elérését támogató belső és külső kapcsolatrendszernek 

(szakmai szervezetek, kamara, gyakorlati képzésben résztvevő és a végzett tanulókat foglalkoztató 

gazdálkodó szervezetek) milyen leírása található a dokumentumban?  

Oktatási intézményünk speciális feladatellátása és művészeti tevékenysége révén fontos szerepet kell hogy kapjon 

Miskolc kulturális életében. Ez egyrészt kulturális programok szervezését jelenti: a város, a térség lakói számára 

ünnepi alkalmakkor, illetve ismeretterjesztés céljából nyitott programok és versenyek megrendezését. Másrészt 

valószínűsíti a város és az egyetem kulturális programjain, kiemelkedő művészeti rendezvényein való rendszeres 

részvételt. Intézményünk a művészet határokon átívelő, összekapcsoló hatásának köszönhetően igyekszik külföldi 

kapcsolatokkal kialkítani, amelyek hozzásegítik iskolánkat, hogy kulturális szempontból kiemelkedő jelentőségű 

külföldi vendégművészek és együttesek, meghívásával járuljunk hozzá Miskolc város kulturális életének 

színesítéséhez. (55.o.) 

Legtehetségesebb és legeredményesebb növendékeink számára intézményünk biztosítja a legrangosabb hazai és 

nemzetközi versenyeken való részvételt. (55.o.) 

Intézményünkben tanulmányi kirándulásnak minősülnek az egyes (hazai, illetve külföldi) csoportok, művészeti 

iskolák kölcsönös látogatásai, cserefellépései, a művészeti versenyeken való részvétel, a táncszínházi előadások, 

népi együttesek, hangversenyek, az operaelőadások, színházlátogatások, a zenei intézmények, kiállítások szervezett 

látogatásai. (55.o.) 

 

 

 

  



 

4. Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

 

1. Hogyan valósul meg a mérési, értékelési eredmények (pl. országos felmérések, szintvizsgák, komplex 

szakmai vizsgák stb.) beépítése a nevelési-oktatási-képzési folyamatba? 

 A vezetőség a kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, az intézményi belső és a 

központi mérési eredményeket, az önértékelések tanítási tanulási folyamatra vonatkozó eredményeit, ezeket elemzi, 

és levonja a szükséges szakmai tanulságokat, az eredmények megtartása, javítása érdekében intézkedési tervet készít 

és ellenőrzi annak végrehajtását. Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni 

teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználjuk a tanulók fejlesztése 

érdekében. 

Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján felülvizsgálja a stratégiai és 

operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátására. Az intézmény kiemelt célja a 

tanulási tevékenység segítése. Eredményességük alapján meghatározzák a következő tanév teendőit.  

A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, egyéni erősségek) és 

külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások feltérképezése és bevonása természetes 

gyakorlata az intézménynek. 

Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása tantestületi feladat. A belső 

és külső mérési eredmények felhasználásra kerülnek az intézményi önértékelési eljárásában.  

2. Hogyan valósul meg a tanulmányi versenyeken és a felkészüléseken szerzett tapasztalat beépítése a 

nevelési-oktatási-képzési folyamatba? 

 Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége, ami az intézményi 

dokumentumokban nyomon követhető. Kompetencia mérések eredményei, tanév végi eredmények tantárgyakra 

lebontva, versenyeredmények, országos, megyei, települési szintek szerint. Továbbtanulási mutatók, 

vizsgaeredmények, elismerések, lemorzsolódási mutatók, elégedettség mérés mutatók. A vezetőséggel együtt 

elemezzük az eredményeket. A versenyeken és a felkészülések folyamán szerzett tapasztalatok szerint alakítjuk az 

elvárásainkat.  

3. Hogyan jelenik meg az intézményi nevelési-oktatási-képzési folyamatban a világos, egyértelmű, követhető 

pedagógiai, módszertani, szervezeti elvárásrend? 

 A munkatársak felelőssége és hatásköre egyértelmű, az eredményekről rendszeresen beszámolunk. A PP-ban, az 

SZMSZ-ben, a munkatervekben és az éves beszámolókban ennek megvalósulása nyomon követhető. A munka 



megosztása a szakértelem és az egyenletes terhelés figyelembe vételével történik. (Éves beszámolók, 

munkaközösségi beszámolók). 

4. Hogyan irányítja a pedagógiai tervező munkát, a tanmenetek, foglalkozási tervek kidolgozását és 

összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését 

valamennyi tanuló számára? 

 Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, képességeinek megismerésére 

vonatkozó mérési rendszer működik, amely alapján fejlesztési tervek készülnek. (Pedagógiai program, SZMSZ, 

munkatervek, beszámolók, helyszínen bemutatott mérési dokumentumok). 

5. Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztésre szorulnak? 

 Az országos mérési eredmények javítása érdekében az intézmény vezetése, a nevelőtestülettel közösen – az 

intézkedési tervnek megfelelően – elkötelezett, az intézmény sajátosságaihoz igazodó, jól működő fejlesztő 

programot valósít meg. Az intézmény munkáját kimagaslónak értékeli és elismeri a fenntartó, a szülői közösség, a 

diákok és a település.  

6. Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetési programban leírt célok teljesülését?   

 Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, az intézmény céljainak 

elérése érdekében támaszkodik a munkánkra. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok 

megvalósításának ellenőrzése, értékelése.  

7. Hogyan jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai csoportok munkája? 

Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző (szakmai munkaközösségek, 

projekt csoportok). 

Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti struktúra áll, amely a 

pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik.  

A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A 

munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével határozzák meg. A munkaközösség éves szakmai 

programot állít össze, amely az intézményi nevelési célok megvalósítását szolgálja. A munkaközösség vezetője, az 

éves terv elkészítésébe is bevonja a kollégákat. Szemléletére jellemző a közösen gondolkodás, cselekvés. A 

munkaközösségi tervek az intézményi tervek megvalósulását szolgálják. A szakmai közösségek vezetőinek hatás- 

és jogköre tisztázott. (Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek, beszámolók). 

 

 



8. Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

Mivel a fenntartó a református egyház és az intézmény nem önállóan gazdálkodik, ezért a vezetői elemzés 

elsősorban a humán erőforrásra, a nevelő-oktató munka személyi feltételeire irányul. Törekszik az egyenletes 

terhelésre. Hatékony idő és emberi erőforrás felhasználást valósít meg. 

9. Milyen, a célok elérését támogató intézményen belüli együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben? 

A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése. A belső tudásmegosztás 

működtetése a pedagógiai-szakmai munka eredményességét szolgálja, amelyben a munkaközösség komoly 

feladatot vállal. Külső továbbképzésekről egymásnak beszámolnak a kollégák. 

11. Az éves munkatervek hogyan közvetítik az érintettek számára az aktuális feladatokat? 

 Az előírt nyilvánosság biztosított, az intézmény elektronikus oldalán, valamint a könyvtárban megtalálhatóak az 

éves munkatervek. (Pedagógiai program, SZMSZ, munkatervek). A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, 

intézkedési terv) jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a 

megvalósulást jelző eredménymutatók. 

A képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, 

hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 

Az intézmény napi gyakorlatában jelen van az elvárásoknak való megfelelés. A vezetőség támogatja a minél 

szélesebb körű továbbképzést, a főiskolai végzettséggel rendelkező kollégák egyetemi diploma megszerzésére 

irányuló törekvése mellett fontos helyet kapnak a pedagógus minősítések is. 

12. Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett feladatokról? 

 Igen, munkánkra a leghatékonyabb válasz a visszacsatolás, a beszámolók nyújtotta koordinációk és 

visszaigazolások. A módszertani megújulás középpontjában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók 

eredményességének növelése áll. A hasznos módszerek, jó gyakorlatok elsajátítása és alkalmazása a tanulók 

igényei, és a társadalmi körülmények kihívása miatt szükséges fejlesztendő terület és a tantestületi igényeivel is 

megegyezik. (Pedagógiai program, munkatervek, munkaközösségi beszámolók). 

 

 

 



5. SZMSZ 

  

1. A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetői feladatokat? 

Az intézményvezető teljes mértékben az SZMSZ- ben leírtaknak megfelelően osztja meg a 

vezetői feladatokat.  

Az intézményigazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Az intézményigazgató minden 

más feladat és hatáskörét átruházhatja igazgató helyettesei részére. ( 29. o. ) 

 Igazgató – Többcélú közoktatási intézmény intézményvezetője és a művészeti szakképzés és 

az Alapfokú Művészetoltatási iskola intézményegység vezetője 

 Intézményi lelkész – Református egyházi fenntartót képviselő 

 Igazgató helyettesek 

 Nevelési igazgatóhelyettes – az Általános- és középiskola intézményegység szakmai vezetője 

 Vallási igazgatóhelyettes – hitéleti vezető 

 Tanügy-igazgatási vezető - igazgatóhelyettesi jogkörrel vezető ( 31. o. ) 

2. Egyértelműen meghatározza-e a munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét? 

Az igazgató helyettes az intézményigazgató meghatalmazása szerint az intézményigazgatót 

helyettesíti vezető beosztású munkatársként az intézményre meghatározottan vonatkozó 

hatáskörrel. Az igazgatóhelyettesek közvetlenül az intézményigazgató irányítása alatt végzik 

munkájukat. Az intézményigazgató irányításával végzi önállóan feladatát és gyakorolja az 

igazgató által ráruházott hatáskörét, felelős az általa vezetett iskolaegység feladatainak, 

tevékenységének, működésének jogszerű és szakszerű ellátásáért, közvetlen személyes 

felelősséggel tartoznak az intézményigazgató által kért adatszolgáltatások valódiságának 

megfeleléséért. A helyettesítés rendje szerint ellátja ez irányú teendőit. Az általános pedagógiai 

igazgatóhelyettes különösen felelős a pedagógiai program végrehajtásaként a személyi és a 

tárgyi feltételek megteremtéséért, a konkrét szakmai munka minőségének fejlesztéséért, 

meglétéért. Minden ez irányú feladatok szakszerű ellátását köteles időben jelezni az 

intézményigazgatónak, felelős a végrehajtás megszervezéséért és ellenőrzéséért. Részletes 

feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. ( 29. o. ) 

Az igazgató tartós távolléte esetén az intézményi lelkész gyakorolja a kizárólagos jogkörként 

fenntartott hatásköröket általános tanulmányi ügyekben, a szakmai kérdésekben pedig, az adott 

szakterület vezetője, igazgatóhelyettese. (Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, 

folyamatos távollét.) A gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését, a 

gazdaságvezető látja el. ( 32. o ) 



 

A szakmai közösségek. Az intézmény, mint nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai 

munkaközösségeket alkotnak, a munkaközösségek képzési irányonként szerveződnek 

alapvetően a pedagógiai program és az annak megfelelő tanterv megvalósítása céljából a 

munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési oktatási 

intézményben folyó munka tervezéséhez, ellenőrzéséhez, annak megvalósításához. 

Iskolánkban működő munkaközösségek: 

 alsós munkaközösség 

 angol nyelvi munkaközösség 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 szakképzési munkaközösség 

A munkaközösség vezetők ezen célok elérése érdekében a közvetlen szakmai irányítói a 

tantestületi tagoknak, előterjesztésekkel, belső ellenőrzéssel, szakmai programokkal, 

továbbképzésekkel, tanulmányi versenyfelkészítésekkel erősítik a szakmai munkát. ( 30. o. ) 

 

A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak más jogszabályban előírt 

alkalmazottainak közössége. Döntési, javaslattevő és véleményező jogkörrel rendelkezik, 

melyet alapvetően és jogszerűen a közoktatási törvény (56.-57.§) valamint a végrehajtási 

rendelete határoznak meg. ( 30. o. ) 

 

3. Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső ellenőrzése? 

 A nevelőtestület évente belső értékelést végez, melynek konkrét szempontjait a szakmai munkaközösség, az iskola 

vezetése dolgozza ki.  

Az ellenőrzés célja, az intézményben folyó szakmai tevékenység hatékonyságának, 

megfelelősségének, eredményességének vizsgálata. A munka belső ellenőrzése kiterjed a 

nevelési- oktatási munka minden területére: 

 tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, előadások, versenyek, stb. látogatása, 

 tanulói munkák vizsgálata, 

 dokumentációk vizsgálata (osztálynaplók, törzslapok, tanmenetek) 

 a létszám, órakezdés megfelelőssége, 

 foglalkozások tartalma. 

 szakszerű gazdálkodás 

 leltárfegyelem 



Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával történik, meghatározott szempontok és 

ütemezés szerint. 

Az ellenőrzést végezhetik: 

 Intézményigazgató, az iskola bármely területe felett 

 az igazgató helyettese, saját szakterületük felett 

 a munkaközösség vezetők, szakterületük felett 

 külön megbízás szerint nevelőtestületi tag külső szakértő, szaktanácsadó felkérés alapján 

 az osztályfőnökök osztályuk, illetve osztályuk tanulói vonatkozásában 

A pedagógusok óráinak látogatása nem az ellenőrzést, hanem a tapasztalatcserét, az egységes 

iskolai szemlélet kialakítását szolgálja. Az ellenőrzést minden esetben a tapasztalatok 

megbeszélése, értékelése követi. Ennek formái, színterei: 

 egyéni megbeszélések 

 csoportos megbeszélések 

 írásos jelentések 

 szakági értekezletek 

 nevelőtestületi értekezletek 

Az ellenőrzési tapasztalatokról, az ellenőrzést végzők tájékoztatják az igazgatót. Ha az ellenőrzési 

tapasztalat intézkedést is szükségessé tesz, erre az igazgató, távollétében helyettesei, szorosan vett 

szakmai kérdésekben a szakmailag illetékes tagozatvezető jogosult, intézkedését előzetesen egyeztetve 

az igazgatóval/helyettesével. Jutalmazások, rendkívüli feljebbsorolások, minőségi bérpótlék 

megállapításánál, odaítélésénél, az ellenőrzési tapasztalatokat is figyelembe kell venni.  (28. oldal ) 

4. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ? 

 Az intézmény stratégiai céljainak meghatározásában, annak megvalósulásában, döntés előkészítői és 

véleményezői szerepe az ISKOLASZÉK működésnek van. Az ISKOLASZÉKET alkotja a 

nevelőtestületet képviselők, az iskola szülői szervezete és a szülői szervezetet képviselő elnöksége, a 

Művészetért Programház Alapítvány, közhasznú szervezet kuratóriuma és felügyelő bizottságát alkotó 

szülő szervezetet képviselő elnöksége, az iskolai diákönkormányzat képviselője és fenntartó 

képviselője. 

 

Az intézmény belső kapcsolatainak rendszere 

 Iskolaközösség: az intézmény tanulónak, azok szüleinek, az iskolában foglalkoztatott 

munkavvállalóknak az összessége.  



 Munkavállalói közösség: az intézmény alkalmazottainak közösségét az intézménnyel 

munkaviszonyban álló dolgozók alkotják ( nevelő-oktató munkát végző pedagógusok, 

nevelő-oktató munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más alkalmazottak ). 

 Nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, az intézmény 

legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. 

 Szakmai munkaközösségek: a szakmai munka tervezésében, irányításában és 

ellenőrzésében játszanak fontos szerepet. 

 Szülői közösség: a szülők jogainak érvényesítése, a kötelességek teljesítése érdekében 

létrehozott szervezet. Az egy osztályba járó tanulók szüleinek képviselői alkotják. 

 Osztályközösségek: a nevelési-oktatási folyamat alapvető csoportjai 

 Diákönkormányzat: az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. 

   

            Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere:  

- a pedagógiai, szakmai munkával összefüggő külső kapcsolatok 

- gyermekjóléti, ifjúságvédelmi feladatokkal összefüggő kapcsolatok, 

- iskola-egészségügyi szolgáltatással összefüggő kapcsolatok 

- a diákok sportolásával, a mindennapos testmozgással összefüggő kapcsolatok 

 

A pedagógiai , szakmai munkával összefüggő kapcsolatok 

Iskolánk legfőbb tevékenységi körének, a művészeti szakmai képzésnek tekintetében, és ennek 

megfelelően, külső szakmai kapcsolatrendszerünket is elsősorban a művészeti tevékenységet 

folytató intézményekkel építjük. A miskolci városi Galériával, a Nemzeti Színházzal, a 

Művészetek Házával, A miskolci Bábszínházzal kialakított kapcsolatrendszerünk, 

együttműködésünk jó gyakorlati és megjelenési lehetőség iskolánk számára. Lehetőségeink 

bővítésére, a további, folyamatos kapcsolat- kiépítést fontos szempontnak tartjuk. 

 

Gyermekjóléti, ifjúságvédelmi kapcsolatok 

A gyermekjóléti, és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, a területi gyermekjóléti intézménnyel 

történő kapcsolattartásra, ifjúságvédelmi felelős van kijelölve. Az ifjúságvédelmi felelős 

feladata a tanév elején, jól látható helyen kifüggeszteni a gyermekvédelmi feladatot ellátó 

fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, drogambulancia, ifjúsági 

lelki-segély telefon, gyermekek átmeneti otthona stb.) címét, telefonszámát, továbbá 

tájékoztatni a tanulók közösségét arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban 



fordulhatnak hozzá, illetve, hogy az iskolán kívül, milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó 

intézményt kereshetnek fel. 

 

Az iskola-egészségügyi szolgáltatással összefüggő kapcsolatok 

Iskolánkban iskola-egészségügyi szolgáltatás működik, melyet valamennyi, nappali rendszerű 

oktatásban részt vevő tanulónk igénybe vehet. Iskolaorvosunk és védőnőnk rendelése, az erre a 

célra kialakított, felszerelt, és érvényes működési engedéllyel rendelkező orvosi szobában 

zajlik, rendelési 

idő: minden héten kedden, 12.00 órától 14.00 óráig. Az iskolaorvosi, védőnői ellátás keretén 

belül, éves munkaterv alapján, a szükséges szűrővizsgálatok elvégzésére, az esedékes 

védőoltások beadására, egészségügyi felvilágosító, megelőző, mentálhigiénés előadások 

megtartására kerül sor. 

Iskola-egészségügyi szolgáltatásunkhoz tartozik az iskolafogászati szűrés is, melyen az 1-12. 

évfolyamok vesznek részt, évente két alakommal, előre egyeztetett időpontokban. ( 38-39. o.) 

 

5. Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása? 

 Az iskolavezetőség munkáját segítő közösségek alapvető munkaformái a különböző 

munkamegbeszélések, ülések, melyeknek javaslattevő, illetve bizonyos dokumentumok 

tekintetében megvitató, elfogadó jogkörük van: 

Nevelőtestületi – alkalmazotti értekezletek 

 Alakuló értekezlet, mely a tantárgyfelosztáson túli évkezdési feladatmegjelölő-

megvitató jellegű értekezlete. 

 Tanévnyitó értekezlet, az éves nevelés- oktatási program, munkaterv megvitató, 

jóváhagyó értekezlet. 

 Félévi, év végi értekezletek, melyek beszámoló, elemző jellegűek. 

 Nevelési értekezletek, melyek a helyi nevelési programhoz illeszkedő, a nevelőtestületet 

érintő legfontosabb témákat dolgozzák fel. 

Az egyes munkaközösségek tanárainak csoportjainak tanácskozásai Szülői munkaközösségi 

ülés  

 Iskolaszék 

A szülők munkaközössége segíti döntéshozatalában a nevelőtestületet. Évente igény szerinti 

alkalmakkal összeülnek, megvitatják az esetleges problémákat, az osztályonkénti szülői 



értekezleteken felmerült igényeket, kéréseket, észrevételeket továbbítják, javaslatokat 

tesznek a különböző iskolai programokon nyújtható szervezői, lebonyolítói segítségre. 

 Diákönkormányzati ülés 

A diákok közössége segíti döntéshozatalában a nevelőtestületet. Évente igény szerinti 

alkalmakkal összeülnek, megvitatják az esetleges problémákat, a diákok igényeit, kéréseit, 

észrevételeit továbbítják, javaslatokat dolgoznak ki, a különböző iskolai programokon 

nyújtható szervezői, lebonyolítói segítségre. 

( 32-33. o. ) 

 

6. A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli és kívüli együttműködéseket? 

Az intézményen belüli együttműködések teljesen megfelelnek az 

elvárásoknak. 

A hatályos jogszabályok beartásával:  

 

 szabályozza a nevelőtestületi fórumokat, a szakmai 

munkaközösségek munkáját 

 aktívan működteti a munkaközösségeket, ő maga is részt vesz 

ezek munkájában, kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az 

intézményen belüli együttműködéseket 

 segíti az információáramlást



 

 Jegyzőkönyv  

Az eljárás azonosítója X6P1537PX8HPT5VZ 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Sziráki-Szűcs Gábor Péter 

Az értékelt azonosítója 76594805951 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Jakabné Gál Marianna Ibolya 

Az adatgyűjtést végző 

oktatási azonosítója 

74112492335 

Az adatgyűjtés dátuma 2019. november 5. 

 

1. A vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) munkájáról 

a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait?  

Az intézményvezető a presbitérium tagja, így presbiteri értekezleteken is elhangzik a 

célmeghatározás. Elképzeléseit így folyamatosan kommunikálja, de van beszámolási időszak 

is, amikor referál az eltelt időszak történéseiről. Kikéri a fenntartó véleményét és egyeztet.  Az 

együttműködés teljesen természetes.   

Pl.: a szakképzés fejlesztéséhez új épület 

2. Hogyan biztosítja a vezető a nevelés-oktatás-képzés eredményességét? 

 Az intézmény sokat fejlődött az évek alatt: felújítások, sportudvar, technikai felszereltség, 

otthonos, gyerekbarát környezet, okostábla, tisztaság. 

Jó, elhivatott pedagógusok, akik a gyerekekért vannak, angol nyelvi lektor. 

Értekezletek, ahol a problémák felszínre kerülhetnek, ahol a megoldáskeresés a cél.  

Továbbképzések, amelyeken a részvételt biztosítja, sőt elvárás részéről. Mesterpedagógusok. 

 

3. Hogyan készíti fel a gimnázium tanulóit az érettségi vizsgára, a munkába 

állásra illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére? 



 Jellemző az elmélet és gyakorlat egysége. Plusz órák biztosítása, nyelvvizsga 

felkészítés, mesterkurzusok. Már jóval előbbre lát és gondolkodik, figyeli a 

továbbtanulási lehetőségeket. A kisérettségik rendszere nagyon bevált, mint ahogy 

az emelt óraszámok angol, matematika és történelem tárgyakból, valamint a 

csoportbontás.  Szorgalmazza a szaktárgyi versenyeken való részvételt ( OKTV, 

tánc- és képzőművészeti versenyek ) ,  az emelt érettségi választását, s biztosítja a 

feltételeket a sikeres felkészüléshez. 

4. Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

Előrelátó, nem hirtelen akar változtatni, hanem hagy felkészülési időt. Meggyőzi a kollégákat, 

hogy a változás miért is lesz jó nekik és az intézménynek. A személyi feltételekre is nagyon 

figyel (beiskolázás, új kollégák kiválasztása). A tantestületi értekezletek egy része kimondottan 

a változások előkészítésével foglalkozik, a döntések nem ad hoc jellegűek, hanem megfelelően 

előkészítettek. 

5. Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

A változásokra nagyon hatékonyan reagál, s a megvalósítás irányítására s ez a jellemző. Pl. 

művészeti oktatásnál gondoskodik a megfelelő személyi állományról, továbbképzéseket tervez, 

felelősöket nevez meg.  

6. Milyen a fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

 Folyamatos, napi kapcsolat van a vezető és a fenntartó között. Így azonnal tud reagálni a 

változásokra. 

7. Hogyan, mennyire eredményesen képviseli az intézmény érdekeit? 

 Nagyon erősen képviseli az intézmény érdekeit. Mindennapos, élő kapcsolat van, hatékony az 

együttműködés. Egymásért végezzük a munkát.  

 

8. Hogyan, mennyire eredményesen képviseli a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a 

fenntartónál? 

 Nagyon ritkán fordul elő, amikor a fenntartóra tartozó ügyeket kell intézni, de ilyenkor 

természetesen messzemenőkig képviseli a pedagógusok érdekeit.  

9. Elkötelezett-e az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 



 Egyértelműen elkötelezett. Az elmúlt 8 év mutatja, hogy milyen sokat fejlődött az intézmény. 

Ez önmagában is jelzi a vezető munkáját.  Sokan jelentkeznek az intézménybe, rangot kapott 

az iskola, egyre jobban megismernek bennünket. A tantestület törzsgárdája változatlan, az új 

kollégák beilleszkednek, beépülnek a rendszerbe. Nemcsak az oktatás és a nevelés minősége 

fontos számára, hanem például a testi jólét is, erre példa az iskolabüfé működtetése.  

10. Nyitott-e saját maga fejlesztésére, milyen tények mutatják szakmai aktivitását és 

fejlődését?  

Folyamatosan képezi magát, mindent megtanul, amire az iskola hatékony működtetéséhez 

szükség van. Közoktatási vezetői végzettség, szakértő, mesterpedagógus, buszvezető stb. 

12. Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése? 

 Folyamatosan zajlik több szinten is. A munkaközösség vezetők és a BECS órát 

látogat, melyről jegyzőkönyv készül.  

A tanulók által elért eredmények alapján is van kontroll: kompetenciamérés, nyelvi 

vizsgák, érettségi. 

Elégedettségi kérdőív készül, a szülők visszajelzéseire is fontosak.  

13. Elkötelezett-e a tantestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

Maximálisan elkötelezett. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kollégák szakmai előmenetelét, 

javaslatot tesz a továbblépéshez: minősítés, szakvizsga, továbbképzések, érettségi elnöki 

felkészítés stb.  

Az informatikai rendszer fejlesztésével is a belső tudásmegosztást ösztönzi. A nevelési 

értekezleteken, munkaközösségi megbeszéléseken, a mesterkurzusokon lehetőség van a 

megszerzett tudás átadására.  

14. Hogyan tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének? 

 Élő, folyamatos kapcsolatban van a fenntartóval, eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének, 

egyeztet. A tantestület felé is megteszi ugyanezt, rendszeresek a hétfői vezetői értekezletek 

utáni e-mailek a soron következő feladatokról.  A honlap és a facebook oldal nyilvános, a 

műsorok, a nyílt napok, a hivatalos fórumokon való részvétel is ezt a nyilvánosságot erősíti.  

 



15. Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

 Az iskola honlapján az alapdokumentumok megtalálhatók, ugyanúgy az iskola könyvtárában 

is bárki számára hozzáférhetők. A szülői munkaközösség működése, a szülők bevonása az 

iskola életébe is a nyilvánosság biztosítását szolgálják. A szülői értekezletek, a fogadóóra és a 

nyílt napok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az érdeklődők betekinthessenek az intézmény 

életébe. Nyitott iskola vagyunk, a szülőket nem zárjuk ki, sőt beinvitáljuk. Az iskolai büfé 

kiváló helyszíne a beszélgetéseknek szülő és tanár között. 

Reklámok a Miskolci Rádióban, újságok, facebook oldal. 

16. Hogyan hasznosítja az intézmény kapcsolatrendszerét az intézményi célok elérése 

érdekében? 

 Az intézmény nagyon széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A Miskolci Nemzeti Színház, 

a Miskolci Galéria, a Művészetek Háza, a Miskolci Filharmonikusok, a Táncművészeti 

Egyetem, más művészeti iskolák mind-mind a partnereink között vannak. A mesterkurzusok 

fellépői, művésztanárai, az óraadó tanárok, a különböző spotegyesületek, sportlétesítmények 

dolgozói is munkakapcsolatban állnak az intézménnyel. A versenyeken való részvétel is 

ezeknek a kapcsolatoknak a kialakítására, ápolására szolgál. Az  egyházközség életében is 

folyamatosan jelen van az iskola, hiszen az istentiszteleteken, az egyházi ünnepeken részt 

vesznek tanulóink és tanáraink, esetenként műsort is adnak.  

17. A továbbképzések irányítása összhangban van-e a pedagógiai és szakmai program 

céljaival? 

 A továbbképzések irányítása összhangban van a pedagógiai program céljaival, 

annak figyelembevételével készül el.  A változásoknak, az aktuális céloknak 

megfelelően alakítja ki a továbbképzési tervet. Egyeztet az érintett pedagógussal, 

az egyéni ambíciókat, szakmai terveket és az intézmény érdekeit összehangolja.  

 

 

 

  



 

2. A vezetővel (intézményvezetővel, tagintézmény-vezetővel, intézményegység-vezetővel) 

készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan alakítja ki vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

 A társadalmi környezet változásaihoz illesztetten a jogszabályi, gazdasági folyamatok 

változásaival szükséges intenzíven a jövőkép átalakítása, változtatatása az éppen aktuális 

folyamatokhoz, trendekhez illesztetten. 

2. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

 Az intézményi jövőkép a köznevelési folyamatok és a társadalmi folyamatok által indukált 

szakképzési változások jogszabályi környezeti kényszereivel összhangban az intézmény 

arculatának, sajátosságainak, értékeinek figyelembevételével, azok megtartásának céljával.  

3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

 2005-ben 1 osztállyal, 19 fővel, 3 szakon, grafikus, alkalmazott fotográfus és díszlet-

jelmeztervező szakos diákokkal indult el az iskola. A következő tanévben 2006. szeptember 1-

jén már ebben a székhely épületben 105 gyerekkel 1., 5. 9., 13., 14. évfolyammal kezdtük meg 

szeptember 1-jén az oktatást azzal a jövőképpel, amilyet mutat ma az iskola.  

4. Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

 Az alapítói szándékkal deklaráltan 15 éve kiemelt célja intézményünknek a tehetségazonosítás, 

a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás több képességterületen, mely érdekében eddig sikerült 

megőriznünk azt a folyamatot, melyet úgy határoztunk meg, hogy mennyiségi oktatás helyett 

intézményünkben a minőségi oktatáson legyen a hangsúly. Sokszoros túljelentkezés mellett is 

sikerült a fenntartónkkal egyetértésben az intézményi jövőképhez alakítottan a minőség javára 

és nem a mennyiségi oktatás felé elhajló iskolát építeni.  

5. A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

 Az intézményi stratégiánkban 15 éve kiemelkedő helyen szerepelt a nevelési program, ugyan 

követelmény-centrikusan sikerorientáltan bennünket is a teljesítmény ösztönzés célvezérelt 

működése kényszerített, azonban a közoktatási törvényben háttérbe kerülő nevelési hangsúly 

napjaink térnyerése már az iskola alapításánál is jelentős hangsúlyú célként jelent meg.  Ennek 



megfelelően a nevelési- oktatási és napi operatív irányítási feladatok mellett vezetői 

munkámban kiemelkedő a pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, ügyviteli feladatok oly szintű 

szervezeti felépítése, mely kiszolgálja és támogatja az iskolahasználók biztonságos, 

egzisztenciális szükségleteit.  

6. Hogyan tudja kifejteni és munkatársaival elfogadtatni a változások szükségességét, 

értelmét? 

 Kivételesen jó helyzetben vagyok vezetőként, fantasztikus, nagyszerű tantestületünk van, 

minden területen munkatársaim maximálisan támogatják iskolánk innovatív törekvéseit, a 

szükséges változásokat, jogszabályokhoz történő alkalmazkodásokat, elvárásokat, külső- belső 

értékeléseket példamutatóan, együttműködve, támogatólag, közös célok meghatározása mentén 

úgy valósíthatjuk meg, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján abszolút pozitív élménnyel 

tudjuk összegezni az eddigi folyamatok alakulásait. Intézményünkben 33 PÉM életpálya 

minősítési és PSZE eljárás folyt eddig le. A most portfóliót feltöltő kollégákkal 38 kollegámnak 

lesz meg valamilyen szintű minősítése, mesterminősítése, PSZE eljárása. Ez a számadat is 

erősíti azt, hogy nyitottan, elfogadóan, támogatóan kezeljük a változások szükségességét.  

7. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat? 

 A döntés-előkészítő munkába nemcsak a vezetőtársakat, a tantestületet is bevonom, 

természetesen nevelési értekezletek közötti időszakokban az előkészítések során e-mailen 

keresztül tájékoztatjuk a kollegákat a jogszabályi változásokról, annak következményeiről, 

hatásairól. A döntés-előkészítési folyamatoknál már a munkaközösségi szintű egyeztetéseket 

követő vezetői értekezleteken a munkaközösségi vezetőkkel, igazgatóhelyettesekkel együtt 

közösen állítjuk fel a stratégiai célokhoz illő alternatívákat, melyekről nevelési értekezleteken 

viszont együtt közösen döntünk. Ehhez szükséges jogszabályi figyelések nem csak az én 

vállamat terhelik, ebben kollégáim, vezetőtársaim segítenek, figyelik a jogszabályi változásokat 

és figyelmeztetnek, felhívják a figyelmemet azok tartalmára.  

8. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, 

koordinálásában? 

 Vezetőként meghatározó szerepem van a tantestület együttműködésének fenntartásában, 

mindig is vállalt és hangoztatott álláspontom és célom volt, hogy szakmailag tabutémák nem 

lehetnek, viszont a problémákat kezelni, az új célokhoz eszközöket, eljárásokat találni az 

mindig csapatmunkában, team munkában lehet csak hatékony.  



9. Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különösen 

eredményesek? 

 Munkatársaim ösztönzésének legeredményesebb eljárása álláspontom szerint az, hogy már 

állásinterjúkon is fontosnak tartom leendő kollegáimmal egyeztetni karriertérképüket, azt, hogy 

milyen irányba kívánnak, tudnak, szeretnének fejlődni, továbbfejlődni. Mondhatom, hogy ezen 

a területen is intézményünkben a továbbképzések, továbbtanulások támogatásának rendszere 

az, hogy szakmai vizsgaelnöki, érettségi vizsgaelnöki, mesterpedagógusi, szakértői feladatokat 

lássanak el kollégáim, ennek szükséges feltételek megteremtésében kiemelten fontos vezetői 

feladatom, hogy támogatóan, ösztönzően segítsem őket.  

10. Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a nevelés-oktatás-képzés 

eredményességét? 

 A legfontosabb és a legmeghatározóbb a nevelés, oktatás, művészeti szakképzés 

eredményességének folyamatos fenntartása, növekedése, mely kollégáim részéről is 

támogatott, az egyéni szakmai ambíciók, karriertörekvések is a nevelési-oktatási 

eredményeinkben tudnak legmarkánsabban igazolódni, és hát valljuk be, ezek az eredmények 

a családok elégedettségét is erőteljesen meghatározzák, vagyis mindannyiunk közös érdeke 

ezen a területen fejlődni.  

11. Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása, a tanulási 

eredmények elérése érdekében? 

 A mérési eredmények rögzítése, szintetizálása, összegzése, és az adatbázis elérhetősége már 

szervezeti kultúránkban kialakult sémák mentén napi szintű gyakorlat. Ezekből való 

következtetések, folyamatos elemző tevékenységre késztetnek mindnyájunkat és ennek 

érdekében szervezeti kultúránkat, az intézményi működésnek a napi operatív 

meghatározottságát, továbbá a követelmények elsajátításának bemeneti, kimeneti szintjének 

mérését már több szinten tantestületi, munkaközösségi, ügyviteli, számvitel, vezetőtársak 

szintjén kialakítottnak mondhatjuk.  

12. Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenységben, 

a működésben? 

 Mindennapi munkánknak kiemelkedő és hangsúlyos területéről van szó. Az intézmény 

értékelési rendszere, annak kialakult napi gyakorlata is jogszabályokat megelőző módon 

évtizedes hagyományokkal működik. 13 évfolyamra kiterjesztett szöveges értékelés és a hozzá 



társított kompetencia alapú készségek, százalékos értékelések, illetve a jelzőrendszeren belül 

működtetett pedagógiai szakvélemények, tanácsadások, fogadóórák rendszere bele is 

kényszerített bennünket abba a szerepbe, melyben egymás között is folyamatosan reflektív 

fejlesztő célú kommunikációval, szakmai tanácsadással reagálunk a konkrét esetekre. Annak 

gyakorlata, hogy a 350 gyerekünkre szóló osztályozó konferencia 8-10-12 órás tantestületi 

együttlétet igényel, mert minden diák fejlesztő célú értékeléséről szakmai egyeztetést 

folytatunk úgy, hogy az intézményünkben nincs magatartás és szorgalom jegy, ennek kialakult 

gyakorlata a jelen köznevelési rendszerben intézményünkben példaértékű.  

13. Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott 

módszerek a tanulói igényekhez igazodjanak? 

 A kerettantervi követelmények mellett elkészített helyi tantervünk 4 iskolatípusra, 14 

évfolyamra, 1600 tematikus egységben elkészített, több mint 500 oldalnyi dokumentum. 

Ezekhez készített „élő” tanmeneteink pont a fejlesztő célú értékelések fenntartásával 

összhangban azt a célt hivatottak szolgálni, hogy ha évfolyamváltásoknál tanárváltás van, akkor 

is biztosított legyen a követelményekben a folyamatosság és az egymásra épülés tervezése. 

Ehhez kapcsolódó csoportbontási rendszer a heti 985 órából majd 750 óra csoportbontásban 

folyik, biztosítja diákjainknak a személyre szabott oktatás valóságos tényleges megvalósulását, 

annak lehetőségét. Nagyon ritka, hogy egy osztályban több tanulónak egyforma tanrendje, 

órarendje legyen a hét minden napjára vonatkozóan.  

14. Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás a saját tanítási gyakorlatában, 

valamint az intézményi működésben? 

 Az adaptivitás, differenciálás a saját tanítási gyakorlatomban kiemelt jelentőségű, mert 

művésztanár létemre jelenleg az intézményben a pénzügyi ismereteket és a foglalkoztatási 

ismereteket tanítom, mely tantárgy a művészeti szakképzésben résztvevő diákok számára elég 

nehezen értelmezhető. Nagy segítségemre van ebben a Moodle rendszer, melyet intézményi 

szinten jó pár kollégámmal nagyon szeretünk. Nyilván a digitális kultúra használatának 

kiépítettsége, lehetősége is kimagasló az intézményben, minden tantermünk rendelkezik 

digitális táblával és projektorral, valamint 11 tantermünkben biztosított ezen felül még az, hogy 

minden tanuló laptop, számítógép előtt üljön. Így számtalan lehetősége van a termek 

berendezésénél, kialakításánál figyelembe vehető csoportbontásoknak, differenciálásoknak, 

egyénre szabott digitális tananyagtartalmaknak a megjelenítésére.  

 



15. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

 Heti 45 órában járnak iskolába diákjaink egészen az 1. évfolyamtól a 13. évfolyamig, így ezen 

a területen szintén kiemelten fontosnak tartjuk, én vezetőként magam részéről minden 

beruházás és fejlesztési célnál előtérbe helyezem, hogy nem csak belső klímában, hanem 

tárgyiasult hangulatában is erősítsük a stressz mentes, családias légkört diákjainknak, ahol a 

támogató jelenlétünkkel az iskolai lét a gyerek számára nem egy nehezen vállalható dolog.  

16. Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében?   

 Az intézmény arculatát a munkatársakon keresztül a diákjaink mosolygása és családjaink 

elégedettsége határozza meg, viszi tovább és erősíti. Ha kollégáim feszülten, rossz hangulattal 

mennek be órára, a rossz hangulatú óra, az eredménytelen munka a családok részéről is 

elégedetlenséget fog eredményezni. A legfontosabbnak tartom a pozitív életérzés hangulata 

mellett a hozzáadott pedagógiai értékkel megjeleníthető szakmai eredményességet elérve 

meghatározni az intézményi arculatot.  

17. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

 A fő profilunk, a művészeti képzés mellett a két tanítási nyelvű képzés, illetve a történelem, 

társadalomismeret és matematika emelt képzéseink, széles körű külső partneri kapcsolatot 

igényelnek. Külső partnereinkkel való együttműködéseink nagyon sokrétűek és sokszor 

egyedülálló kivételes kezdeményezések, konzorciumi együttműködések is alakultak ki a 

tehetségfejlesztés mentén. A tananyag-gazdagítás, dúsítás területén rendkívül sok külső 

partnert, művészeket, egyesületeket vonunk be a képzési programunkba, de szervezetekkel is 

példaértékű és egyedülálló együttműködések alakultak ki az elmúlt években, mint a Miskolci 

Szimfonikussal, Miskolci Galériával, Csodamalom Bábszínházzal, nyelvvizsgaközpontokkal. 

Ugyanakkor természetesen azon diákjaink esetében, akik iskolaváltással folytatják 

tanulmányaikat más iskolában, a szülő kérésére a tehetség útlevelet, ha kéri, biztosítjuk az új 

intézményének.  

18. Hogyan történik a tanulói életutak követése, mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése 

érdekében? 

 Ezen a területen a képzési programunk 13 évfolyamra tervezettsége nagy előny és segítség 

vezetői munkámban. Nyilván 12-13 év nevelése egy gyermek életében olyan felelősség és 

olyan érzelmi kötődés részünkről is, mely fel sem veti azt a problémát, hogy korai 



iskolaelhagyás. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók jogszabályi lejelentésének 

vonatkozásában az Oktatási Hivatal felé nem igazán van feladatunk.  

19. Milyen a kapcsolata a többcélú intézmény vezetésével és a többi tagintézménnyel, 

intézményegységgel? 

 Többcélú intézményünk egy pici iskola, kis tanulólétszámmal, hatalmas tantestülettel. 

Székhelyiskola mellett a templomunk még telephely, ahol művészeti, szakmai órák folynak. 

Ebből adódóan a többcélú intézményi elkülönülés kevéssé jelenik meg markánsan más 

intézményekhez képest, különösen, hogy pedagógiai programunk és alapító okirati 

névhasználatunk esetén is egy iskolaként kezelt, vagyis egy pedagógiai programmal már 

egységes iskolaként működünk, így a szakmai vezetés és irányítás is egységes és nem elkülönült 

a többcélú intézményi tagintézményekkel szemben.  

21. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

 Kétségtelenül folyamatos önfejlesztésben kell, hogy megélje a mindennapokat ma egy vezető. 

A vezetői módszertani készségek területén érzem folyamatos szükségességét annak, hogy az új 

módszerek, eszközök beépüljenek a mindennapi gyakorlatomba.  

22. Hogyan, milyen témákban történik meg az önreflexiója, az erősségeinek és a 

fejleszthető területeinek a meghatározása? 

 Vezetői létem értékelésében a legnagyobb belső feszültséget és ellentmondást a túlterheltség 

és a leterheltség okozza. Szokatlanul összetett és komplex működésű iskolánk, ahol a kisiskolás 

korban nagyon fontos mikulás vagy anyák napja mellett a tanulmányaikat befejező diákok 

szalagavató ünnepsége vagy ballagása egyenértékűen fontos esemény az intézményben, 

folyamatosan olyan kihívásként jelenik meg saját magam értékelésében, amelynek fejlesztése, 

elvárásoknak való megfelelése szülők, családok, rokonok irányában, másrészt diákjaink, 

tanítványaink felé, illetve munkatársaim, kollégáim felé, ami nehezen korlátozható egy-egy 

területre.  

23. A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)? 

 Nagyon szép, egyenletes fejlődéssel folyamatosan megvalósulnak azon céljaink, melyek 

időszerűségét a stratégiai célokkal együtt a jövőképünkben illesztetten néha akár már 15 évvel 

ezelőtt is meghatároztunk. A fejlődés irányának és a meghatározott célok megvalósulásának 

eredményességét még ebben az esetben is eredményesnek mondhatom, amikor éppen jelen 



pillanatban még nem látjuk annak következményét, hogy mit fog jelenteni a köznevelésről 

leválasztott szakképzés és a hozzá társuló jogszabályi környezet. Reményeim szerint ezen 

kihívásoknak is ügyesen meg fogunk felelni.  

24. Hogyan követi nyomon az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai 

célokban, a munkaerőpiaci igényekben történt változásokat, és ezekre hogyan reagál (pl. 

milyen új intézményi célok jelentek meg)? 

 Első perctől kezdve vállalt feladatunk, hangsúlyos célunk volt a szakképzésben, hogy nem mint 

művészképző aposztrofáltuk magunkat, hanem a munkaerőpiacra szükséges alkalmazó tudással 

bíró szakemberek képzéseként értelmeztük művészeti területeinken a szakképzést. Alapítói 

célunkban is deklarált, hogy regionálisan, országosan is  alkalmazó tudással bírjanak 

végzetteink, művészeti területhez közel természetesen a megfelelő esztétikummal, minőséggel, 

művészeti összhanggal, de azzal a képességgel bírjanak, amely a gazdasági versenyszférában 

megfogalmazott elvárásoknak való megfelelésre képes.  

25. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítania? 

 Innovatív iskolaként nevelési-oktatási területen életkorok szerint különböztetjük meg azokat a 

fejlesztési irányokat, amelyeket szakmailag indokoltnak látunk. Nagyon büszke vagyok arra, 

hogy a korunkat meghatározó virtuális világ okozta társadalomváltozások ellensúlyozására 

elsők között tudtuk meghonosítani iskolai kultúránkban a kisgyermek korban általunk nagyon 

fontosnak tartott olyan belső elcsendesülést, belső légzés szervezeti működési folyamatokat 

megfigyelő, feltáró képzéseket, mint a gyermekjóga, hangtálazás thai-chi oktatás, vagy a 

terápiás céllal kialakított és tantárgyi programba épített lovas oktatás. Ugyanakkor a magasabb 

életkori osztályra fókuszálva a szakképzésben a tananyag gazdagítás, dúsítás részeként a 

tehetségfejlesztésben a kulturszett, mesterkurzus programjaink, fenntarthatóságilag 

beágyazottan folyamatosan biztosított működéssel évtizedes múltra tekintenek vissza. Erre 

építetten az országban elsőként nem közép, hanem emelt szinten jelentkeztek diákjaink ágazati 

érettségire és emelt szintű ágazati érettségi eredményeink alapján kiváló eredménnyel sikerült 

szervezeti kultúránkba ezt az új kihívást beépíteni, akkor elmondhatom, hogy ezen a területen 

eredményes a tantestület működése. Tárgyi, infrastrukturális feltétel vonatkozásában is, mint 

ökoiskola is a legfrissebb innovációnk a saját forrású napelemes energetikai rendszer 

beüzemelése, mellyel az iskola teljes energiaszükségletét környezettudatosan tudjuk 

megteremteni, mint egyéb sok más területen is az ökoiskolai programban hangsúlyt fektetünk 

ennek fontosságára. 



3. A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? Milyen szerepe 

van ebben az intézmény vezetőjének? 

 Mérések: 

 - kompetenciamérések előtt próbakompetencia-mérések és azok elemzései, tapasztalatai 

- szülői értekezlet az országos kompetenciamérés előtt 

- intézkedési terv készítése 

Jövőkép:  

- emelt szintű érettségik, nyelvvizsgák tudatos előkészítése, szervezése 

- egyetemi továbbtanulást segítő előadások szervezése (Eszterházy Károly, Eger, 

Debreceni Egyetem) 

- hatékony tervezés a változtatásokra: pedagógusok létszámának növelése, a tanítást 

segítő eszközök beszerzése, működésük biztosítása 

- a tanév elején megtervezett tevékenységek, feladatok a munkatervben foglaltak szerint 

megvalósul 

- a munkaközösségeket aktívan működteti: heti rendszerességgel számolnak be 

feladataikról, melyet a tanév elején megtervezett munkaterv alapján végeznek 

- ha szükséges, alkalmanként is megbeszélést generál 

Figyelembe veszi a társadalom változásait, ezekre reagál.  Meghatározza a fejlesztendő 

területeket, ezeket kijelöli a stratégiai dokumentumokban. 

A gyűjtött mérési adatok, tények, adatok alapján megvizsgálja az egyes elvárások teljesülését. 

Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai és nevelési 

elveinek megismerését és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

Az iskola jövőképének kialakításában figyelembe veszi a folyamatban lévő változásokat. A 

változtatásokat hatékonyan megszervezi. 

Aktívan működteti a munkaközösségeket. 

Folyamatosan fejleszti munkakörnyezetünket. 



Támogatja a hagyományos emelt szintű angol és művészeti oktatását; kollégáival és a 

fenntartóval folyamatosan felülvizsgálja képzési szerkezetünket. 

Célnyelvi mérések, Net-fitt mérés eredmények, próba-és kisérettségik, érettségi vizsgák 

értékelése, tervek készítése jobbító, fejlesztő célzattal. Munkaközösségek együttműködtetése, 

iskolán kívüli kapcsolatok keresése, és a meglévőkkel folyamatos munkálkodás megszervezése. 

Állandóan változó oktatással kapcsolatos változások nyomon követése, az új információk 

megosztása vezetőkkel, tantestülettel egyaránt. Minden iskolai színtéren zajló program, 

esemény, folyamat kiértékelése közösen a vezetőkkel és a továbbhaladás lehetőségének 

mérlegelése. A feladatokat a megfelelő színtereken dolgozó vezető helyettesekkel és 

munkaközösség vezetőkkel együtt fogalmazza meg, és együtt irányítják a lebonyolítást. Heti 

rendszerességgel találkozik a vezetőtársakkal, amikor is minden heti feladatra pontos 

elvárásokat, támogató célzatú utasításokat ad a lebonyolítással kapcsolatban. A 

megvalósításhoz pontos és követhető segítséget ad a vezetői értekezleteken megfogalmazott 

heti, soron következő feladatokhoz vezetői kör-email megírásával. 

2. Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív 

munka megtervezése? 

 A helyi tantervi sajátosságok figyelembe vételével és az érettségi követelményekre alapozva 

készülnek a helyi tantervek. 

A tanmenetek kidolgozása egységes szempontok és elvárások alapján történik. 

Felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét (intézkedési terv). 

A feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott 

döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja. 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe 

bevonja az intézmény munkatársait és partnereit, majd a döntéshozatalnál is kikéri 

véleményüket (aktuális: alsó tagozatos farsang megszervezése, lebonyolítása, a színhely 

megválasztása) 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel – („Sarka-ügy”), kikéri 

véleményüket. 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. Rendszeresen meghatározza az 

intézmény gyengeségeit és erősségeit. 



A helyi tantervet a kerettantervre és az érettségi követelményekre alapozva szervezi meg az 

oktató-nevelő munkát és az iskolánk profiljához, a két tanítási nyelvű iskolához, a 

középiskolai művészeti képzésekhez és az AMI elvárásaihoz, követelményeihez igazítja.  

Lehetőséget nyújt a felzárkóztatások, egyéni fejlesztések és a felkészülési órák biztosításával 

a tanulók differenciált munkavégzését nagymértékben segíti.  

Félévi és év végi záráskor a kollégák munkáit összegezve, közösen értékeljük ki mennyiben 

valósultak meg a tervezett folyamatok, ellenőrizzük az irányok helyességét, megvizsgáljuk, 

hol van lemaradás, miben vagyunk gyengébbek és jobbak. 

A munkaközösség vezetőknek minden hét hétfőjén lehetőséget biztosít a csoportjuk 

munkavégzésével kapcsolatos egyeztetésekre, feladatok pontosítására, elvégzéséhez 

szükséges segítség biztosítására. 

A dokumentumokat ő maga PPT formájában előkészíti, az értekezleteken megbeszélései 

alapján jegyzőkönyvezi, melyek mindenki számára elérhetővé válnak. 

3. Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézmény vezetője az iskola céljainak elérése 

érdekében? 

 Kulcskompetenciák fejlesztésére:  

- versenyeztetés, (házi iskolai, városi) 

- tanulószobai oktatás bevezetése a hatékony tanulásért (3 évvel ezelőtt az én osztályomban) 

- országos mérési eredmények elemzésre kerülnek 

- tanulók értékelésének közös alapelvei jelennek meg a szöveges értékelések alkalmával, ahol 

tantárgyanként a fejlesztendő területeket jelöljük meg 

A lemorzsolódás megelőzése: szülői tájékoztatás a hiányzások számának emelkedéséről és a 

tanulók tanulmányi előmeneteléről 

A célok megvalósulása: kisérettségik és próbaérettségik, valamint 6.-ban és 8.-ban a 

záróvizsgák alkalmával – tantárgyankénti elemzések. 

A tanulási környezet a lehető leghatékonyabban megfelel a tanulási folyamatnak 

(csoportbontások angol nyelv és matematika tantárgyból, kis létszámú tanulói csoportok, 

osztályok kialakítása, technikai eszközök megteremtése, a pihenőidőben kulturált időtöltés 

biztosítása). 



Kiemelt figyelmet fordít a felzárkóztatásra és a tehetségfejlesztésre. 

Megfelelő körülményeket biztosít a sikeres érettségi vizsga megszerzéséhez, mind tárgyi, mind 

szakmai, mind tanulásszervezési szempontokat is figyelembe véve. 

Differenciált csoportok létrehozása matematikából, nyelvből. 

Emelt óraszámok egyes tárgyakból. 

Az elért eredményeket megosztja iskolával, szakmai tanulságokat levonja. 

Az iskola minden színterén: általános- és középiskola oktatási- és nevelési munkája, művészeti 

képzés megszervezése és irányítása, a két tanítási nyelvű oktatással kapcsolatos elvárások és 

szükségletek nyomon követése, hitéleti tevékenységek, sport programok, gazdagító programok 

szervezése rendszeresen, állandóan és aktívan végzi irányító, ellenőrző munkáját.  

A gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben a kimenetek, pontosabban az érettségik köré 

szervezi meg a feladatokat.  

Minden félév zárásakor beszámolókat kér a vezetőktől az elvégzett munkáról, azokat értékeli, 

és belőlük következtetéseket von le a továbbhaladással kapcsolatban.  

Rendszeresen ellenőriz és törekszik rálátni a végzett munkánk eredményére, személyes 

megbeszéléseken, vezetőket bevonva ad tanácsokat az esetleges en szükséges módosításokkal 

kapcsolatosan.  

Felkészülési órákat és érettségi előkészítőket tudnak a diákok hasznosítani kimondottan az 

érettségi vizsgákra készülni.  

Értékeli, ha jobbító célú kezdeményezéssel áll elő valaki, támogatja a kreatív munkavégzést.  

Olyan hátteret biztosít diáknak, tanárnak, mely a hatékonyabb munkavégzést támogatja, a 

technikai eszközök folyamatos megújítása, frissítése, a szép környezet, a tisztaságfenntartatás, 

az ügyeleti rend és a közösen megfogalmazott szabályok a rend fenntartására ösztönzőek 

mindenkire. 

Az intézmény célja a versenyszférában való előtérbe kerülés. Ehhez nyíltnapokat szervez, ahol 

a vezető kollégákkal közösen tájékoztatást ad a képzéseinkről. Elsőként reagált az igényként 

felmerülő városi és megyei rajzversenyek megrendezésére, melynek évek óta otthont ad 

intézményünk. A frontmenedzsment munkájában a facebookon és honlapunkon a frissítések 



információk átadása folyamatos. A fontosabb eseményeknél, felvételik előtt reklám és 

marketing lehetőségeket kihasználva helyezi előtérbe az iskolánkat, a pályaválasztási 

kiállításon szórólapokkal is tájékoztatást ad.  

4. Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló 

területeket? Mi a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

 Az országos mérési adatokat elemezzük, feldolgozzuk és keressük az okokat: összehasonlítjuk 

több év adatát és nyomon követjük a 6.-os tanulók eredményeit a 8.-ban, majd a 10.-ben 

Intézkedési tervet készítünk. 

 Rávilágít a fejlesztésre szoruló területekre, ezeket az eredmények alapján azonosítja be. 

Minden héten hétfőn a munkaközösségi vezetőkkel együtt nyomon követi a célok 

megvalósulását, ez által az intézmény vezetőjét rendszeresen tájékoztatják az iskolában 

történtekről, elért eredményekről, a problémákról, nehézségekről is. Ezeket felhasználva a 

vezetőtársak segítségével a vezető határozza meg az intézmény erősségeit és a fejleszthető 

területeket. 

A tanulók teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri. Pedagógiai szakvélemények 

íródnak, a munkaközösségben folyamatosak a megbeszélések. Cél a tanári eszköztár illetve 

módszerek folyamatos fejlesztése. 

Elsődleges fontosságú szerepe van a tanulás, tanítás szervezésében és irányításában, hiszen ő 

fogalmazza meg mindazon célokat és feladatokat, melyek végrehajtása biztosítja 

eredményességünket, megítélésünket.  

Feljegyzéseket készít a rosszul végzett munkáról, és pontosítja a feladatokat személyre 

szabottan.  

Fontos szerepe van az egyes munkaterületek összefogásában együttműködtetésében is, hiszen 

sokszor szerepel ugyanaz a tevékenység több munkacsoportban egyidejűleg. 

A változásokra azonnal reagál, azt nem akadályként, hanem lehetőségként értékeli. Így az 

országban elsőként vettünk részt a szakmai ágazati érettségi vizsgán emelt szinten tett érettségi 

vizsgákkal. A szükséges dolgokat bevezeti, a flexibilis változásokat rugalmasan kezeli, az 

akadályok leküzdésére a megfelelő kollégát, szaktanárt mozgósítja. 



5. Hogyan teremt az intézményvezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek 

érdekében? 

 Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, pl. a 

közép- és emelt szintű érettségi változásokról) 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére – tandíjtámogatás 80 %-ban, motiválttá 

teszi a pedagógusokat az új dolgok iránt. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit – Moodle-rendszer használata; 

informatikai segítség a szakos kollégáktól. 

Együttműködik a munkatársaival, a döntésekbe bevonja őket. 

Ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. Szorgalmazza a belső tudásmegosztást. 

Beiskolázási tervet készít, ami megfelel az egyén és az intézmény céljainak egyaránt. 

Kulturszettek- mesterkurzusok szervezése mellet partner intézményekkel való kapcsolattartás, 

közös projektek során rengeteg új információ, látásmód jut el hozzánk, melyekkel folyamatosan 

gazdagítjuk iskolánk diákjait.  

Nyitott az innovatív megoldásokra, digitális fejlesztési lehetőségekre. 

Folyamatosan tájékoztatja munkatársait, szóban, emailben és mozanaplón keresztül is. 

Az ellenőrzések, értékelések és önértékelések működtetése munkaközösségenként alapvető 

kérdés ezen a területen, a vezető összefogja a tapasztaltak kiértékelését és várja a 

kezdeményezéséket és irányít a munkafolyamatok változtatásakor. A vezetőtársak véleményére 

építve, a célokat közösen megfogalmazva rugalmasan tud együtt új irányokat kijelölni. Az 

óralátogatásokon tapasztaltakat kielemezve készteti a kollégákat az önértékelésre, elvárva a 

minél tudatosabb pedagógusi előmenetel rendszerét. Támogatja a kollégák önfejlesztési terveit, 

sőt ő maga mutat lehetőségeket erre nézve. 

6. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a pedagógusok tájékoztatása az 

őket érintő változásokról? 

 A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre és az érettségi 

követelményekre alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 



A jogi szabályozók változásaiban naprakész és folyamatos a tájékoztatás. 

A tájékoztatás több csatornán át történik. 

Az értekezletek hatékonyak. 

Vezetőként a teljes jogszabályi hátteret használva jelöl ki feladatokat, kéri számon a munkát és 

tájékozódás után megismerteti a kollégákat a változásokkal. Szemléletes bemutatókon pontos 

hivatkozásokat mutat a tájékozódást támogatva.  

Ellenőrzi az iskola weblapját, Facebook oldalát, email levelezőládát kezel minden testületi tag 

és külön a vezetők tájékoztatására és irányítására.  

A szülőket is érintő információkat az elektronikus naplónkban oszt meg rendszeresen.  

Hétfői munkaértekezleten szóban van lehetősége a munkaközösség vezetőkkel egyeztetni a heti 

munka lebonyolításáról, a célok-feladatok rendszeréről. 

7. Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető szerepe? 

 Az intézményi dokumentumok az interneten, valamint az iskolai könyvtárban bárki számára 

hozzáférhetők, tanulmányozhatók. 

A döntésekbe bevonja az intézmény munkatársait.  

A pozitív kép kialakítása érdekében kommunikációs csatornákat működtet. 

Nyílt órákat szervez leendő elsős, kilencedikes tanulók és szüleik számára tanévenként legalább 

3-3 alkalommal, igény szerint az egyes osztályokban is, hogy lehetősége legyen a szülőknek 

betekintést nyerniük bizonyos munkafolyamatokba, tanári és tanulói munkába.  

Óralátogatásra készteti a vezetőket nemcsak ellenőrzési céllal, hanem azért is, hogy 

beleláthassunk egymás munkájába. 

A vezetőtársaival együttgondolkozva hozza meg a döntéseket a célok pontos 

megfogalmazásával.  

Honlapunk, Facebook oldalunk szerkesztésének irányításával is hozzájárul az intézményi 

nyilvánosság biztosításához.  

A dúsító programok biztosítása, reklámozása, a lebonyolítás irányítása szintén ezt a célt 

szolgálják. 



8. Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? Milyen 

módszerei, eljárásai vannak erre? 

 A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza. 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt – tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek, 

munkaközösségi tervek elkészítése; napló és anyakönyv pontos vezetése. 

A vezetői értekezletek nyitottak, az értekezletekről készült jegyzőkönyvek bárki számára 

hozzáférhetők.  

Arra törekszik, hogy tudassa minden kollégával a feladatát nem pusztán a tanév kezdésekor, 

hanem a vezetőtársak bevonásával, heti rendszerességgel az egyes feladatok végzésekor.  

Az ő kezébe folynak be az egyes részterületekről az információk a munkavégzésről, s 

amennyiben szükséges bevon más kollégákat is a munkába.  

A dokumentumok kezelését ellenőrizteti, és számon kér, amennyiben nem megfelelő a 

kezelésük.  

A vezetők segítségével törekszik a közös teherviselést, munkavégzést arányosan elosztani és 

irányítani. 

A vezető a szerepkultúra modellt alkalmazza. Mindenkinek megvan a feladata. Az információ 

átadása fentről lefelé történik, az eredményeket pedig lentről fölfelé gyűjti össze. Az 

együttműködést a kommunikáció, a szabályok betartása biztosítja. Az adott területek 

teljesítményei így jól nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek. 

9. Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

 Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 

kialakításában – óralátogatásai folyamatosak és célirányosak (új tantárgyat, új osztályt tanító 

kollégák látogatása). 

Ösztönzi és támogatja a kollégák szakmai fejlődését. 

Tanfolyamokat, képzéseket szervez, az iskolai könyvtárat folyamatosan bővíti. 

A pedagógusok értékelésében az egyének erősségeire fókuszál. 

Ösztönzi a vezetők szakmai fejlődését. 



A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a kollégák szakmai terveinek.  

Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja 

munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. 

Kezeli a kollégák fejlődését szolgáló beiskolázási terveket, ötleteket ad és kezdeményezi az 

intézmény érdekeit is szolgáló továbbképzéseket és továbbtanulást. Felügyeli a kötelezően 

végzendő továbbképzéseket minden kollégára vonatkozóan. 

 

10. Mit tesz az intézményvezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék 

a pedagógiai szakirodalmat, az oktatott szakmák fejlődését? 

 Ösztönzi a nevelőtestület tagjait szakmai fejlődésre. 

Lehetőséget ad a szakirodalom megrendelésére. Az iskolai könyvtáron keresztül biztosítja a 

hozzáférést szakmai anyagokhoz, folyóiratokhoz, interaktív tananyagokhoz. 

Több kommunikációs csatornán, eszközökön is ismerteti a fejlődési lehetőségeket, 

szakirodalmakat, jogszabályváltozásokat, továbbfejlődési lehetőségeket. 

Elvárja a szakmai megújulást és szakmai tájékozottságot a kollégáktól. 

11. Mit tesz az intézményvezető, hogy a pedagógusok használják a megszerzett korszerű 

pedagógiai, szakmai és technológiai ismereteket? 

 A mesterszak elvégzése után biztosítja a magasabb osztályban való tanítás és érettségiztetés 

lehetőségét.  

Ösztönzi a kollégák közti tapasztalatcserét,új tudás megszerzését. Óralátogatáson elemzi a 

kolléga munkáját, bátorítja új tanítási módszerek használatára. 

Alkalmat ad a pedagógusoknak a személyes szakmai céljaik megvalósítására. 

Tantermeket digitálisan fejleszti, a transzparencia jegyében átláthatóak, innovatívak, digitális 

oktatóanyagokat okos táblákon, számítógépeken, laptopokon használhatjuk. 

Pozitív, támogató és ösztönző hozzáállásával biztat a megújulásra és a diákok ismereteinek 

bővítésére.  



Dúsító programjai a kollégák számára állandóan kortárs, naprakész tájékozottságot biztosít 

szakmáikat érintően. 

12. Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás 

bármilyen módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

 Egymás óráinak látogatásán a tapasztalatok megbeszélésével mindez megvalósul. 

A projektfeladatok megvalósítása során épít a különböző munkaközösségek együttműködésére.   

Rendszeresen számon kéri a Moodle rendszer tanórákon való felhasználását, folyamatosan 

felhívja a figyelmet ennek előnyeire. A Moodle rendszer használata minden kolléga számára 

nyitott. Kidolgozásra kerültek közös tesztek, feladatsorok, tanítási anyagok,ezek elérhetők a 

Moodle rendszerben. 

Megszervezte a szülők bevonását is a tájékoztatási célok miatt ebbe a rendszerbe.  

A nevelési értekezletek jó fórumai a tudásmegosztásnak, a vezető rendszeresen lehetőséget 

biztosít erre.  

Hospitálásokkal ösztönzi az egymástól való tanulást és önértékelési lehetőséget ad az 

összehasonlítással. A munkaközösségeket összehozza a közös feladatvégzések színterein, és 

irányítja, ellenőrzi munkájukat. 

Bemutató órákat tartunk az érdeklődők számára. Az óralátogatások is teremtenek lehetőséget 

az egymástól való tanulásra. Az azonos szakosok folyamatosan konzultálnak a tárggyal 

kapcsolatban. Mindezeket támogatja a vezető, ha teheti, részt is vesz rajtuk. 

13. A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 

 Több kommunikációs csatornát (pl. mozanapló-üzenetek, értesítések, email, telefon, 

messenger üzenet.) használ az adott célnak megfelelően. 

Írásban és szóban rendszeres kommunikációs csatornákat épített ki az intézmény hatékony 

vezetése szempontjából. Rendszeres egyeztetések, értekezletek munkaközösség vezetői és 

tantestületi szinten, írásbeli értesítései, heti körlevelei adnak tájékoztatást a feladatokról, 

programokról. 

14. Milyen módon és mértékben vesz részt az intézményvezető a pedagógusok 

értékelésében? 



 100 %-ban: mind az előkészítés, mind a lebonyolítás folyamatában. 

A kollégákkal megosztja azokat a tapasztalatait, melyet más iskolák és kollégák minősítése 

során vagy érettségi elnökként szerez. 

Jelzi a kollégák felé az országos mérések eredményeit, figyelemmel kíséri a nagyobb 

felmérések eredményeit. Ösztönzi a belső ellenőrzést, órákat látogat és értékel ki. 

Megosztja a kollégákkal a tanulási eredményességről szóló információkat. 

Aktív szerepet játszik a BECS csoport kialakításában, működtetésében. 

A kollégákkal a tanulók teljesítményét, összehasonlítjuk, féléves - terítékek külső nagy 

projektek alkalmával, szemmel láthatóak a diákok különböző órákon és közös projektek során 

elért eredményei. Ebben az értékelésben a vezető is aktívan részt vesz.  

Látogatja az önértékelési csoport segítségével a kollégáinak az óráit. Ezeket az órákat 

pedagógiai-szakmai megbeszélés és értékelés követ. A félévi és a tanévi végi értekezleteken 

mindig értékeli a kollégák éves teljesítményét is. 

Nyomon követi és egy személyben irányítja a pedagógusminősítésre való felkészüléseket, 

elvárja a munkaközösségektől a támogatását a minősítendő kollégák segítésére nézve, mely 

segítséget ő maximális erőbedobással végez.  

Összegyűjti az információkat a vezetőktől a beosztottakat jellemző munkavégzésről, kéri a 

vezetőket a kollégák munkájának ellenőrzésére. 

15. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése (emberek, tárgyak, eszközök, 

fizikai környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munkában a vezető? 

 Megszervezi az intézmény működését, biztosítja a tárgyi feltételeket.  

Az egyenletes terhelés megvalósítására törekszik. 

Folyamatosan fejleszti az intézmény emberi (új kollégák, óraadók, előadók) és tárgyi (IKT, 

digitális eszközök, modern környezet) erőforrásait. 

Minden területre vonatkozóan szakembereket von be a munkába, hogy pontosan rálásson az 

adott területekre.  



Teljes mértékben tisztában van az intézményünk tárgyi eszközellátottságával, az épületek 

állapotával, a kollégák nyújtotta szakmai ellátottsággal.  

Tantestületi értekezleteken, év végi záráskor és tanév nyitásakor pontos tájékoztatást ad 

mindenki számára, teljes statisztikát mutatva az érintett kérdésekben. 

16. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és 

hogyan? 

 Minden tanévben látványos fejlesztést (külső-belső terek kialakítása, pihenőterek, kertek, 

folyosói pihenők, taneszköz fejlesztés) valósít meg.  

Támogatja az innovációt, újszerű és modern technikák, digitális eszközök használatát. A 

termekben projektor, okos tábla, tabletek, számítógépek, laptopok lettek felszerelve.Támogatja, 

ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket: 

- differenciált matematikai és nyelvi csoportok létrehozása 

- emelt óraszámú történelem és matematika képzés 

- fakultációk kialakítása 

- egyéni fejlesztési lehetőségek 

- fakultatív testnevelés: lovaglás, korcsolya stb 

- nyelvvizsga felkészítés 

Pályázatokkal, versenyeredmények adta lehetőségekkel, saját források használatával állandóan 

bővíti technikai eszközparkunkat, kerékpárbeszerzésekkel, sporteszközök vásárlásával 

biztosítja a változatosabb szabadidő eltöltést.  

17. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz 

saját szakmai és vezetői fejlődése érdekében? 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít vezetőtársai és kollégái, a szülők, és a fenntartó 

képviselőjének véleményére. Önértékelése reális, ismeri erősségeit és korlátait. Rendszeresen 

részt vesz konferenciákon, szakmai fórumokon, továbbképzéseken. 

Ismeri a lehetőségeit és korlátait. 

Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai alapján 

folyamatosan fejleszti. 

Hatalmas a munkabírása. 
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