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1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

1.1. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? 

1.1.1. 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és feladatok 

meghatározásában. 

Vezetői programjában, interjúkban, a beszámolókban egyértelműen megnyilvánul a vezető elhivatottsága, a PP-

ben megfogalmazott célok, feladatok alapelvek melletti elköteleződés. Vezetőként fontosnak tartja a támogató 

tanulási környezet létrehozását, és annak biztosítását, és hogy az intézmény forrásait erre a célra használja fel. 

Pályázatában elköteleződését a feladat és célok szerint pontosan meg is fogalmazza: "A szakmai munka 

fejlesztését célzó intézkedéseket két csoportra osztom, a tanulókat érintő és a pedagógust érintő innovációs 

tevékenységre. Vezetőként ezeket a fejlesztéseket fogom kollégáimmal együtt megvalósítani iskolánk szakmai 

színvonalának növelése érdekében." Tudatosan vezetői pályára készülő szakember, aki eddigi munkája során is 

elkötelezett volt intézménye érdekeit képviselni, tevékenységét a közös célokért végezni. Alapelvek, célok 

megfogalmazásában elsődleges szerepet vállal, amit közös konszenzus alapján fogad el a 

nevelőtestület.(munkáltatói, vezetőtársi, vezetői interjú) 

1.1.2. 

Együttműködik munkatársaival, és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény elérje a tanulási 

eredményekre vonatkozó deklarált céljait. 

Elsődleges feladatának tekinti az intézmény minden tagjának hatékony menedzselését és a tanulószervezet 

fenntartását, fejlesztését.(vezetői program) Példát mutat és elvárja, óralátogatásokon ellenőrzi a változatos 

módszerek alkalmazását a tanórákon, a szociális tanulásban rejlő lehetőségek -csoport, páros munka- 

alkalmazásával is, kiemelten kezelik a kooperatív és a 7szokás módszert. IKT, tanulói válaszrendszerek 

alkalmazásával is támogatják az eredményesség növelését.(2017/18 beszámoló, interjúk) 

1.1.3. 

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító nevelő-oktató munkát 

vár el. 

Pedagógiai Programban megfogalmazásra került a kulcskompetenciák fejlesztése. Vezetőként kiemelten kezeli a 

differenciáláson alapuló fejlesztő és tehetséggondozó okatatást, amelynek keretén belül prioritás az 

élménytanulás," ...hogy a tanulóknak a használható nyelvtudás mellett legyen megfelelő motivációjuk arra, hogy 

az iskola befejeztével együtt éljenek a nyelvvel, használják és fejlesszék azt." (vezetői program) Idegen 

nyelvekből hagyományőrző tevékenységeket, programokat szerveznek, nyelvi megmérettetéseken vesznek részt 

diákjaik. A jó tanulmányi eredményekre építve a helyi Energetikai Szakgimnázium, és a Vak Bottyán Gimnázium 

bázis intézményeként is működnek.(fenntartói interjú, vezetői interjú) Az ÖKO iskolához kapcsolódóan tervezi 

egy un. "Energianap" projektnap megtartását, amely a tanulók egyéb kompetenciáinak fejlesztését is lehetővé 

teszi. Az interjúkból egyértelmű, hogy a vezető maximálisan elvárja és támogatja a teljesítmények magas 

színvonalát. Belső tudásmegosztással, rendszeres óralátogatásokkal, beszámoltatással ellenőrzi támogatja. 

 

1.2. Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanulási-tanítási folyamatba? 

1.2.4. 

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket 

felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 

megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában. 

A tanulói eredmények javítása érdekében elsődleges, kiemelt feladatának tekinti a tanulmányi eredményeket 

figyelembe véve a tanulószervezet fejlesztését, amihez az intézmény működését befolyásoló mérési adatokat 

felhasználja, beépíti az iskolai dokumentumokba.(vezetői program) Munkatervben megfogalmazódik : "A 2014., 



2015., 2016., 2017. 2018. évi országos kompetenciamérés tapasztalatai alapján felkészülési-fejlesztési terv 

további kiegészítése, alkalmazása, megvalósítása az érintett munkaközösségek számára, felkészülés a 2019. évi 

kompetenciamérésekre." (Munkaterv) A PP-ban "Eredménycéljaink" címszóval pontosan megfogalmazódik, 

mikor tekintik sikeresnek munkájukat. Pl: ".....az országos kompetenciaméréseken és az idegen nyelvi méréseken 

legalább az iskolák által nyújtott átlag szintjén teljesítünk, célunk az átlag fölötti eredmény elérése; 5. tanévenként 

a megyei diákolimpiai pontrangsorban elérjük az első öt helyezés valamelyikét; 6. a mérések eredményei 

partnereink elégedettségét igazolják." Az éves tervek, feladatok megfogalmazásához beszámolót kér a 

pedagógusoktól, amelyekből azonosítja a tanulói tevékenységek támogatásának eredményeit. (vezetői interjú, 

beszámolók) Statisztikákat készít, elemez.(beszámolók) 

1.2.5. 

A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket 

elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

Elkötelezett a tanulást támogató értékelés mellett. A kompetencia mérések, idegen nyelvi mérések, valamint a 

NETFIT mérések eredményeit dokumentálják, elemzik. (mérési dokumentum, 2017-18 Beszámoló) Szakmai 

munkaközösségek bevonásával értékeli az eredményeket, amelyeket nevelőtestületi értekezleteken ismertet, a 

beszámolókat elérhetővé teszi. Évente részletesen elemzik a kompetencia mérések eredményeit. (beszámolók) 

1.2.6. 

Beszámolót kér a tanulói teljesítmények folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, 

változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a tanuló fejlesztése érdekében. 

A munkaközösségvezetőktől, osztályfőnököktől beszámolót kér az elvégzett munkáról, 

teljesítményekről.(beszámolók) Tudatos fejlődés érdekében az intézményben évente legalább kétszer 

diagnosztikus mérérseket tartanak, a 60% alatt teljesítők fejlesztését beépítik a további tervező munkájukba. A 

felzárkóztatásra szoruló tanulókat eredményeik alapján csoportokban támogatják. A kompetencia mérések 

eredményeit, tapasztalatait beépítik feladataikba. Az elmúlt években az országos átlaghoz közeli, illetve azt 

meghaladó teljesítményeket értek el a tanulók, így matematikából és szövegértés területén nem kellett intézkedést 

kezdeményezniük. (beszámolók, interjúk) Munkaközösségeket bevonva, motiváló, támogató környezetet biztosít 

a tanulói eredmények javítása érdekében. (vezetői interjú) 

1.3. Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi 

gyakorlatában? 

1.3.7. 

Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és követelményeit, melyekben 

hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

A PP-ben az értékelési rendszer kidolgozott. A tanulók ékelésének legfontosabb elemének az egységes 

tantestületi gondolkodásra és eljárásrendre épülő értékelési rendszert tekintik, amely meghatározza a tanulók 

iskolai teljesítményét, az oktatás eredményességét, minőségét és hatékonyságát egyaránt. (PP,SZMSZ) Vezetői 

programban is pontosan megfogalmazza elvárásait. Fejlesztő célú értékelést és reflektivitást vár el a 

pedagógusoktól és a tanulóktól, ami lehetővé teszi, hogy a reflektivitás beépüljön az iskola pedagógiai 

kultúrába.(vezetői program, interjúk). A tanulói teljesítményt a helyi tanterv követelményeihez viszonyítva, a 

tanuló önmagához képesti fejlődését figyelembe véve, és a tanév eleji diagnosztikus mérésekhez viszonyítva, a 

nevelőtestületen belül egységes elvek alapján értékelik. A munkaterv és PP összhangja megvalósul az elvárások 

területén. (A PP és beszámolók) Félévenként összegzik, elemzik az osztályok, iskola eredményeit. (beszámolók) 

1.3.8. 

Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 

Szorgalmazza a becsületes, nyílt visszajelzést, valamint ellenőrző tevékenységét fejlesztési eszközként használja. 

(kérdőív, vezetői interjú)) Az iskola pedagógiai kultúrájának egyik eleme a gyermek, a tanuló fejlődését biztosító 

sokoldalú, a követelményekhez igazodó fejlesztő értékelés jellemzi. (PP) Az elmúlt években az országos átlaghoz 

közeli, illetve azt meghaladó teljesítményeket értek el a tanulók, . "Saját készítésű mérőeszközeim vannak javítási 

leírással és saját készítésű eredmény elemző táblázatot dolgoztam ki Excel programban."(vezetői program) 

1.4. Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a tanulói 

igényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz? 

 

 



1.4.9. 

A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény sajátosságaihoz 

igazítja. 

A vezető támogatja az iskola eddigi gyakorlatát, amelyben lehetőséget biztosítanak az angol nyelv, a német 

nemzetiségi oktatás megvalósítására. Az idegen nyelvek, az informatika, technika tantárgyak csoportbontásban 

történik. A nívócsoportos oktatásnak is adnak teret az óratervükben. A településen élő német nemzetiség és a 

cigány kultúra megismerését a tanterv be illesztették. A témaheteket is beemelték a PP-be. (PP) 

1.4.10. 

Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé tegyék a helyi 

tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára. 

Fejlesztési tervében megfogalmazódik, hogy a pedagógusok ismerjék meg és vegyék figyelembe terveik 

elkészítésénél a NAT, a kerettanterv, helyi tanterv tartalmi és belső elvárásokat. Szakmailag és a helyi 

sajátosságoknak megfelelő tanmeneteket vár el a pedagógusoktól, amit a munkaközösség vezetők ellenőrinek. 

Óralátogatások alkalmával ezen tervező dokumentumokat is tervezi ellenőrizni. Interjúban is őszintén beszél 

arról, hogy ezen a területen még sok hiányosság van, a pedagógusok körében elkezdődtek azok az 

ismeretátadások, támogatások, amelyek folytatása után képesek lesznek pontos tantárgyi dokumentumokat 

elkészíteni és biztosítani a NAT, a helyi tanterv és a tanmenetek összehangolását.(vezetői interjú, önfejlesztési 

terv) 

1.5. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az intézményben és saját tanítási 

gyakorlatában? 

1.5.11. 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói 

egyéni fejlesztést. 

A PP-ben a differenciált egyéni képességekhez igazodó fejelesztést célul tűzték ki, a rövid távú tervezésben 

megjelenik, elvárásként támasztja a nevelőtestületben. A beszámolóban értekeli a megvalósulást. A különböző 

tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia) fejlesztése egyénileg és kis 

létszámú csoportokban történik játékos, változatos, egyénre szabott módszerekkel fejlesztőpedagógus 

segítségével az iskolában. Kooperatív módszereket is alkalmaznak a pedagógusok, amit a vezető óralátogatások 

alkalmával ellenőriz, és elvárja a változatos módszerek alkalmazását.(munkaterv, beszámoló, vezető program, 

kérdőív, interjúk) Példát mutat kollégáinak: "Minden órámra elkészítem az óravázlatot, tanóráim több, mint 70%-

ában digitális anyagot készítek, minden tanulómnak készítettem egyéni fejlesztési tervet, ami szerint végzem a 

felzárkóztatást, tehetséggondozást. Saját készítésű mérőeszközeim vannak javítási leírással és saját készítésű 

eredmény elemző táblázatot dolgoztam ki. Mivel a tanórai digitális anyagokat magam állítom össze, így 

lehetőségem van olyan feladatokat adni, amik a differenciálást segítik."(vezetői program) Kollégái motiválja, 

támogató környezetet biztosít, munkaközösségekkel szoros munkakapcsolatban van, a tanulásban lemaradott 

tanulók, ill. a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztéséről beszámolót kér a szaktanároktól a havi érdemjegyek 

ellenőrzése tükrében.(vezetői interjú) 

1.5.12. 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) 

speciális támogatást kapjanak. 

Nevelő-oktató munka során különös figyelmet szán a tanulók szociális-kulturális környezetéből adódó 

hátrányainak csökkentésére. A főbb tantárgyakból felzárkóztató foglalkozásokat tervez és a feltételeket is 

pontosan megfogalmazza. "..., akik az év eleji, illetve félévi diagnosztizáló mérésen 60 % alatti eredményt érnek 

el." (vezetői program) Regisztrált Tehetségpont iskolaként tehetséggondozó programjuk az iskola életének, 

nevelő-oktató munkánk szerves részét alkotja, az összes tehetséges tanulóra kiterjed. (vezetői program, 

beszámolók) Biztosítja az intézményi hagyományokra épülő oktatási struktúrát, a nemzetiségi német nyelv 

mellett angol nyelvet is választhatnak a tanulók, 1-3. évfolyamon heti kettő, 4-8. évfolyamon pedig heti három 

órában.(PP, vezetői program, interjúk) Tehetségazonosítás tevékenységük fejlődőse érdekében a vezető 

tanfolyamot végez(vezetői interjú) 

1.5.13. 

Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói magatartást tanúsít a 

lemorzsolódás megelőzése érdekében. 



Vezetői program kiemelt feladatai között szerepel a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók figyelemmel 

kísérése.(vezetői program) A beszámoló statisztikában látható, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók 

aránya 1% körül van, ami igen eredményes oktató munkát mutat.(2017/18 beszámoló) A tehetséggondozás és 

felzárkóztatás lehetősége is adott intézményükben: szakköri és korrepetáló foglalkozásokon, illetve versenyekre 

való felkészülésen, ami támogatja a lemorzsolódással veszélyeztetettek számának csökkenését. A középiskolák 

tájékoztatják az intézményt, amelyből a vezető informálódik a diákok további haladásáról.(PP, munkatervek, 

beszámoló, vezetői interjú) 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A pedagógusok ismerjék meg és vegyék figyelembe terveik elkészítésénél a NAT, a kerettanterv, 

helyi tanterv tartalmi és belső elvárásokat. Szakmailag és a helyi sajátosságoknak megfelelő, 

összehangolt dokumentációk, tanmenetek elkészítésének irányítása, önértékelés során ezen 

tervező dokumentumok ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel. 

Kiemelkedő területek: 
A vezető a vezetői tevékenységét a hatályos jogszabályok és belső szabályzó dokumentumok 

alapján végzi, amely a dokumentumok elkészítésében is egységes képet mutat. Vezetőként 

fontosnak tartja a támogató tanulási környezet létrehozását, biztosítását, és hogy az intézmény 

forrásait erre a célra használja fel. Intézményében olyan oktatási struktúrát biztosít, mely a 

hagyományokra épül, kiemelten kezeli a differenciáláson alapuló fejlesztő és tehetséggondozó 

oktatást, ezen belül prioritás az élménytanulás. Fejlesztő célú értékelést vár el a pedagógusoktól, 

ami lehetővé teszi, hogy a reflektivitás beépüljön az iskola pedagógiai kultúrájába. A 

munkaközösség vezetőktől, osztályfőnököktől részletes beszámolót kér az elvégzett munkáról, 

teljesítményekről. A folyamatos fejlődés érdekében az intézményben diagnosztikus mérések 

eredményeit, a kompetencia mérések eredményeit beépítik a további tervező munkájukba, ennek 

eredménye, hogy az elmúlt években az országos átlaghoz közeli, illetve azt meghaladó 

teljesítményeket értek el az iskola tanulói. A felzárkóztatásra szoruló tanulókat eredményeik 

alapján csoportokban támogatják. A vezető példaértékű kollégális együttműködéssel biztosítja a 

tanulás és tanítás folyamatának nyomon követését, áttekinthetőségét, értékelését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2.1. Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

2.1.1. 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a folyamatban lévő 

és várható változásokat. 

A jövőkép megfogalmazását a jogszabályok, a helyi igények, lehetőségek, a PP-ben kitűzött célok determinálják. 

A vezető úgy alakítja a munkafolyamtok irányítását, hogy mindenkiben kialakuljon az igény a a közösen 

megalkotott, elfogadott értékek iránt. Tárgyi, személyi változásokat nyomonkövethetően vezeti, ismerteti a 

munkatervben. (vezetői program, munkaterv) A PP-ban igen kifejező az elhivatottság: "Eötvös-féle gondolat: 

„Haladni csak úgy lehet, hogy míg az egyik lábunkkal előre lépünk, a másikat helyben hagyjuk.” A vezetőre 

jellemző a stabil kialakult vélemény a saját intézménye helyzetéről, reális helyzetelemző. A változásokat reálisan 

értékelve alakítja intézménye jövőképét. (interjúk, beszámolók) Céljait a hagyományokra építi és az iskola 

kialakult arculatát erősíteni, színesíteni tervezi. "Az iskola régi diákjainak a gyermekei járnak ide..."(vezetői 

pályázat, munkatervek, interjú) A külső környezet, pl a szülők által az iskoláról megfogalmazott vélemények 

rendszeres, tanévenként legalább egy alkalommal történő felmérésével még pontosabb képet kaphatna az iskola 

külső megítéléséről. Fejleszthető lehet: A tanévek végén a szülők közösségének véleményét kikérni, a kérdőívet 

összesíteni, értékelni, a következő tanév feladatait ehhez is igazítani. 

2.1.2. 

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

és tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

A vezető a pozitív iskolakép megtartása, eredményeinek megőrzése, növekedése érdekében tudásosította a 

vezetői programjában, a munkatervekben, elemző beszámolókban az elképzeléseit, elvárja példamatásával 

munkatársaitól ennek érdekében a tudatos értékek mentén való munkát. Munkáltatója véleménye is ezt támasztja 

alá. :"Mindig az intézményvezetői pályázatában és az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott 

elvekkel összhangban. Elvárásként támasztja ezt az intézményben dolgozó vezetőtársa és pedagógus kollégái elé 

is."(munkáltatói interjú) Pályázatában, interjúban is megerősíti, a folyamatos tájékozódást és tájékoztatást. 

Rendszeresen értesíti kollégáit az új oktatási irányzatokról, jogszabályokról, változásokról, melyek az iskola 

mindennapi gyakorlatát érintik. Értekezleteken, honlapon, facebook csoportban, email-ben személyesen is 

kommunikál. (vezetői program, beszámolók, vezetőtársi- vezetői interjúk) 

2.1.3. 

Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői pályázatában megfogalmazott 

jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 

Minden dokumentumban a PP-ban megfogalmazott alapelvek mentén építi fel a célokat, feladatokat. 

Hagyományok továbbvitele, értékek, eredmények megőrzése. A jövőkép elérése, megtartása érdekében a 

változásokhoz igazított fejlesztések is megjelennek. (digitális kultúra fejlesztés, nemzetiségi oktatáshoz 

kapcsolódó újabb rendezvények szervezése, tanulás-módszertani szakkör a kompetenciák fejlesztése érdekében, 

nyugodt légkör megteremtése, tárgyi feltételek javítása) (Munkatervek, vezetői program, interjúk) 

2.2. Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 

2.2.4. 

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri a változtatások 

szükségességének okait. 

A törvényi változások folyamatos figyelemmel kísérése megvalósul, és a nevelőtestület tájékoztatása is 

megtörténik. (vezetői program, interjúk ) A változtatás megismerésekor ismeretit rendszerezi, vezetőtársával 

megbeszéli a várható feladatokat, majd a nevelőtestülettel is ismerteti és meghallgatja a véleményeket. Gyors 

reakcióra képes, pedagógiai területtől függően támogatást, segítséget kér a mielőbbi megoldás végrehajtásához. 

Lelkiismeretes, elkötelezett a vezetői feladatok végrehajtása mellett. (interjúk, kérdőívek) 

 

 



2.2.5. 

A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok elkerülési módját megosztja 

kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

A vezetői programban így fogalmaz: “Az a csoport lesz legkedvesebb életterünk, amelyben önbizalmunk, 

énképünk pozitív megerősítést kap." A vezető önfejlesztési tervében fejlesztendőnek jelöli : "Információs 

értekezletek gyakoriságának növelése, a változások és okainak megismertetése." Az intézmény erősségeit, 

gyengeségeit, kockázatelemzését a tanév végén a nevelőtestülettel az eredmények összegzésének értékelése után 

érdemes elvégezni. 

2.2.6. 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 

Munkatervek tartalmazzák az adott tanév aktuális állapotát, a személyi, tárgyi feltételeket. Átlátható tanulási 

kultúrát alakít ki, amelyhez a pályázatok fejlesztő elemei is beépülnek. (HAT, EFOP pályázatok) Pedagógus 

önértékelési rendszer kidolgozott. Terveiben megjeleníti a folyamatok kezelésének tervét. Beruházás, tárgyi 

eszközök, oktatási folyamat, menetrend megvalósulása nyomon követhető, logikus beszámolót épít fel. 

2.3. Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 

szorulnak? 

2.3.7. 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

A vezetői programban megfogalmazott célok megjelennek a munkatervekben és a beszámolókban. A beszámolók 

tartalmazzák a célok megvalósításának értékelését. Pl. "Az óralátogatások tapasztalata alapján elmondható, hogy 

egyre több pedagógus tervez változatos tevékenységi formákat a tanulók motiválására."(Beszámoló) Részletes 

feladatmegjelöléseket és hozzá társított felelősöket tartalmaz a munkaterv, és az intézményi munkaterv részeként 

a munkaközösségi munkatervek is. Az intézmény képzési struktúrája a hagyományokra épül, illetve a környezet 

elvárásaira. Az intézményvezető a folyamatok stratégiai vezetője. (vezetőtársi interjú, fenntartói interjú) 

2.3.8. 

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), ehhez 

felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

Vezetői pályázatában az intézményre vonatkozó fejlesztési célokat megfogalmazza területenként. Elemzi, 

értékeli a megvalósulásukat a beszámolókban. Innovatív törekvései a hagyományok mellett az újabb 

tevékenységek hagyománnyá alakítására törekvésben is megnyilvánul. (pl: mini KRESZ szakkör, tanulás-

módszertani szakkör, német nemzetiségi tábor, digitális tananyagbázis kiépítése). Stratégiai szempontból 

releváns lenne az intézmény SWOT analízisének rendszeres elkészítése, ami a partneri elégedettségmérések 

nagyobb számú és nagyobb körű kiterjesztésével egészülhetne ki. 

2.4. Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 

2.4.9. 

Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok 

megvalósítását, értékelését, továbbfejlesztését. 

Vezetői programjában megnevezi a rövid, közép és hosszú távú terveket, célokat. Az éves munkatervben ezeknek 

a céloknak a megvalósítására törekvően feladatokat jelöl meg, majd a beszámolóban értékeli megvalósulásukat. 

(vezető program, beszámoló, munkaterv) Prioritásként kezeli vezetői programjában a pedagógusokat érintő 

innovációkat: .".digitális kultúra erősítése digitális tananyagbázis kiépítését látom hasznosnak és célravezetőnek 

összefogva a paksi iskolákkal, ahol tantárgyanként, évfolyamonként összegyűjtjük a pedagógusok által készített 

digitális anyagokat." Az iskola hagyományainak ápolásában új elemként többek között megjeleníti a nemzetiségi 

projektnap megszervezését, ahol a tanulók még alaposabban megismerkedhetnek a sváb hagyományokkal. 

Terveiben említi a teadélután, tábor megvalósítását is.(vezetői program, interjú) A munkatervek és azokat követő 

beszámolók a pedagógiai folyamatok egymásra épülését, logikus felépítését igazolják és tartalmukban 

értékeléseket rögzít. 

2.4.10. 

A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók. 

Szakmai tudását és több éves vezetői tapasztalatát hasznosítja a feladat elvégzésének érdekében, soha nem veszik 

el a részletekben. Adott helyzetben a döntéseket végrehajtja, törekszik a konfliktuskerülő megoldásokra, a 

problémás helyzeteket önállóan is képes megoldani.(vezetői interjú) Vezetői pályázatában így fogalmaz: "A 



közös jövőképhez vezető úton magamnak és munkatársaimnak is rövid valamint hosszú távú célokat fogok 

kijelölni, figyelembe véve a folyamatban lévő és a várható változásokat." (vezetői program. Az elkészült 

dokumentumok mindezt alátámasztják. A stratégiai célok eléréséhez a küldetésnyilatkozatuk, az ahhoz 

kapcsolódó kiemelt célok, és eredménycélok kitűzése mellett kiemelt feladatokat jelenít meg a munkatervben. 

Pedagógiai munkáját a munkatervben megjelenített hármas követelménynek felelteti meg. "Lelkiismeretesen 

nevelni, magas szinten tanítani és innovatív pedagógiai műhelymunkát végezni." (munkaterv) Feladatkijelölése 

az általános éves feladatokhoz, valamint az esélyegyenlőségi terv megvalósításához kapcsolódik, konkrétumokat 

tartalmaz, felelősök kijelölésével.(munkaterv) 

2.5. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

2.5.11. 

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, lehetőséget biztosít 

számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb források). 

Fenntartó fele képviseli intézményét, rendszeres kapcsolatot tart, hosszú évek óta szívügyének tekinti iskoláját. 

Tájékoztatási kötelezettségét munkatársai és a partnerek fele is teljesíti. A nevelőtestület minden tagjának 

lehetőséget biztosít a továbbképzéseken, konferenciákon, előadásokon való megjelenésre. (vezetői, fenntartói 

interjú, munkaterv, interjúk) 

2.5.12. 

A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. 

Lehetőséget ad, és egyben elvárást is támaszt a folyamatos szakmai továbbképzés, módszertani megújulás 

területén. A kollégák munkájának fejlődését segíti elő a tapasztalatcsere lehetőségének biztosításával is. A 

képzéseken szerzett ismereteket a nevelőtestület tagjaitól elvárja, hogy megosszák a tantestület többi tagjával 

belső továbbképzés, illetve hospitálás formájában.(beszámolók, vezetőtársi, vezetői interjúk) 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Az intézmény stratégiai céljainak való megfelelés érdekében a nevelőtestület nagyobb mértékű 

bevonása az intézmény erősségeinek, gyengeségeinek meghatározásába, a kockázatok 

feltérképezésébe. Stratégiai szempontból releváns lenne az elégedettségi mérések partneri 

körének kiterjesztése. 

Kiemelkedő területek: 
A közoktatás folyamatait rendszeresen nyomon követi, az intézményét érintő változásokra 

azonnal reagál. Képviseli intézményét a fenntartó fele. Törvényi változásokat figyelemmel kíséri, 

szakmai tájékoztatókat rendszeresen látogatja. Többféle formában informálja rendszeresen 

munkatársait. Kollégáinak lehetőséget biztosít a továbbképzéseken, konferenciákon való 

részvételre. A vezető innovatív személye a nevelőtestület véleményére, fejlesztő 

kezdeményezéseire pozitívan reagál. A vezető meghatározó az intézményben. 

 

 

 

 

 

 



3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3.1. Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, milyen az önreflexiója? 

3.1.1. 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

A pedagógusok képességeit, erősségeit figyelembe véve, munkahelyi nyugodt légkör kialakításával igényli a 

visszajelzéseket, amelyben a saját vezetői fejlődését is erősíti.(vezetői program, interjú, kérdőív) 

3.1.2. 

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

Vezetői programjában utal arra, hogy "Megőrzöm és továbbfejlesztem a professzionális munkavégzés iránti 

motivációmat." Elkötelezett a vezetői beosztás minél eredményesebb elsajátításában, a vezetői programja 

céljainak elérésében. Ehhez jó kommunikációval, megnyerő stílusával, empatikus vezetői magatartással 

rendelkezik. Önfejlesztési tervét elkészítette, amelyben kiemelkedő és fejleszthető területeket is felsorol. 

Önképzéssel, tudatos vezetői célokkal tervezi iskolája vezetési feladatait ellátni. (vezetőtársi, vezetői interjú) 

3.1.3. 

Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli. 

Önértékelése tartalmaz kiemelkedő és fejleszthető területeket, a vezetői kérdőívben is megítélése szerint vannak 

javítandó területek a vezetői munkájában. Vezetői programjában arról ír, hogy tervezi beépíteni a saját 

gyakorlatába a már létező, sikeres vezetői modelleket és az innovációkat is. Konfliktuskezelő tevékenységében 

nem elégedett, konkrét példával igazolja. (vezetői interjú) 

3.2. Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

3.2.4. 

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja azokat. 

Elkötelezett a saját képzése, fejlesztése iránt. Tanfolyamokat végez, önképzéssel is képzi magát, tudatosan halad 

a pedagógus pályán és az általa kitűzött vezetői beosztást is elérte. Szakvizsgázott, szaktanácsadó képzést is 

elvégezte. Tudatosan készült a vezetői beosztás ellátására. (vezetői program) A pedagógus szakma, azon belül a 

vezetői feladatok ellátása iránti elkötelezettsége példaértékű. A jelenben a tehetséggondozás témaköre az egyik 

fontos fejlődési területe, aminek érdekében tanfolyamot is végez.(vezetői interjú) 

3.2.5. 

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

fejleszti. 

Önértékelés folyamatában erősségeit, fejleszthető területeit a kérdőívek eredményei, az elkészült önértékelési 

jegyzőkönyv alapján beazonosította. A vezetői programjában felsorolt rövid, közép és hosszú távú terveinek 

megvalósulását folyamatosan figyeli, szem előtt tartja. (az íróasztala közelében és a faliújságokon is 

megtalálható) A reálisabb vezetői önértékeléshez nagyobb számú szülői kérdőívezés javasolt. 

3.2.6. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.) 

Elhivatottság jellemzi a vezetői pályázatát, a benne megfogalmazott célokat, feladatokat. A nevelőtestülettel való 

kapcsolatában törekszik a közös elveken alapuló együttműködésre. (vezetőtársi interjú) A nevelőtestületnek a 

vezetővé való kinevezése előtt is tagja volt, vezetőhelyettesként is dolgozott, és kollégái támogatása mellett vált 

az intézmény vezetőjévé.(vezetői program, interjúk) Tiszteletben tartja mások véleményét, ötleteit. Fenntartóval 

való kapcsolatában is korrekt munkakapcsolata valósul meg.(munkáltatói interjú, vezetői interjú, kérdőívek 

eredményei) 

3.3. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 

esetleges változásokat, átütemezéseket? 

3.3.7. 

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben, a 

végrehajtásban. 

Beszámoló tartalmazza a vezetői programban megfogalmazott célokat, és azok teljesítésének értékelését. A 

munkatervben új, a változásokhoz igazodó cél is megjelenik.(pl: konfliktuskezelés, előkert, magas ágyás 

elkészítése, működtetése, érzékenyítő program, 7szokás módszer kezdeti bevezetése a német oktatásban) 

3.3.8. 



Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a 

nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

Időarányos vezetői célok felülvizsgálata megtörtént. A második évben az eddig kitűzött célok nagyrészt 

megvalósultak a vezető interjúban elhangzottak szerint. A rövid távú terveiben nem valósult meg a tanulás-

módszertani szakkör szaktanár hiányában, önismereti szakkör egyéb okokból, a nevelők egyenletes terhelése, 

valamint a német Időarányos vezetői célok felülvizsgálata megtörtént. A második évben az eddig kitűzött célok 

megvalósultak a vezető interjúban elhangzottak szerint. Középtávú tervei közül a mosdókba elhelyezendő 

mozgásérzékelők elhelyezése, a suli tévé létrejötte anyagi okok miatt nem valósult még meg. (vezetői interjú) A 

változásokat a nevelőtestülettel megbeszéli.(vezetőtársi interjú) 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Vezetői önértékelés elégedettségi mutatóinak reálisabb értékeléséhez kiterjesztett, szélesebb körű 

kérdőívezés javasolt a tanévek végén. 

Kiemelkedő területek: 
Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása során munkáját nagyfokú elvihatottság jellemzi 

intézménye, valamint a pedagógus pálya iránt, motivációja minden megnyilvánulásában tetten 

érhető. Tudatosan fejleszti vezetői kompetenciáit. Érvényesíti vezető szerepét úgy, hogy 

tiszteletben tartja, igényli mások véleményét. Ismereteit belső tudásmegosztással másokkal 

megosztja. Vezetői tulajdonságai képessé teszik a változások kezelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

4.1. Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? 

4.1.1. 

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást ad. 

Az SzMSz tartalmazza a munkatársak hatáskörét. 

4.1.2. 

A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a leadott döntési- és 

hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

Az SzMSz tartalmazza a hatáskörök megosztását a delegált feladatokat. A vezetői programban is megfogalmazza: 

"Elkerülhetetlennek tartom a feladatok delegálását, a megosztott vezetési koncepciót." (Vezetői program) 

"Nyitott ajtó" politika, nem csak informálisan, hanem nyílt kommunikációval vonja be munkatársait. 

Munkaközösségi és csapatmunkát szervez, a vezető kezdeményez, és alapvetően nélkülözhetetlen. (interjúk) 

Veztőhelyettesével, munkaközösségvezetőkkel megosztják a feladatokat. (beszámolók, munkatervek) 

4.2. Hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében? 

4.2.3. 

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakításában (az országos 

önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és működtetésében. 

Az SzMSz-ben kidolgozott a pedagógiai munka rendje, meghatározottak a célok, módszerek, az ellenőrzésre 

jogosultak köre. Fejlesztő szemléletet képviselve irányítja a belső intézményi ellenőrzési – értékelési rendszer 

működését. (vezetői program, munkatervek) Az intézmény ellenőrzési-értékelési rendszerében óralátogatásokon 

vesz részt és biztosítja a pedagógusok egymás óráinak látogatását is. Az önértékelési csoport tagja, a minősítések 

alkalmával intézményi delegált feladatot vállal. A vezetői és intézményi tanfelügyeletet megelőző önértékelésben 

meghatározó szerepe van.(interjúk) 

4.2.4. 

Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. 

Rendszeresen és tervezetten órát látogat. (munkaterv, interjúk). A nevelőtestületi kérdőív alapján az 

intézményvezetés ellenőrző-értékelő tevékenysége folyamatos, a visszajelzés az értékelés korrekt, tényeken 

alapul. 

4.2.5. 

A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének erősségeire fókuszál. 

Tudatosan sok visszajelzést ad a kollégáknak. Vezetői tevékenységének egyik alap pillére a fejlesztő célú 

értékelés. Alátámasztott dicsérettel motivál. (interjúk) 

4.3. Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? 

4.3.6. 

Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. 

A pedagógusok továbbképzési igényeit támogatja, feltételeit megteremti. Helybe hoz képzéseket. (interjúk) 

4.3.7. 

Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és 

feladataik teljesítésében. 

Munkatársak ötleteit felkarolja, megvalósításban segítséget nyújt. Pl. Gyermekek hete, amiből hagyományt is 

teremtettek. (vezetőtársi interjú) 

4.4. Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? 

4.4.8. 

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport, például intézményi 

önértékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a team munkában. 

Jelenleg 4 munkaközösség működik az iskolában: humán munkaközösség (idegen nyelvek, magyar, történelem, 

technika, etika, hon-és népismeret, ének, rajz), természettudományos munkaközösség (matematika, 

környezetismeret, természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika), testnevelés munkaközösség, alsó tagozatos 

munkaközösség.(beszámolók,vezető társi interjú) Határozott, elkötelezett munkaközösségvezetőket választott, 

akik eredményesen fogják össze és koordinálják a munkaközösségek munkáját. (vezető interjú) 



4.4.9. 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

Személyisége és intézmény iránti elkötelezettsége a munkatársakat is aktivitásra, együttműködésre ösztönzi. 

(interjúk, beszámolók) 

4.5. Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, elvárásai 

alapján kollégái szakmai fejlődését? 

4.5.10. 

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

céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

A továbbképzési programból, beiskolázási tervből nem derül ki, hogy mennyire felel meg az intézmény szakmai 

céljainak (bár ez vélelmezhető), valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

4.5.11. 

Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 

Az egymás közti óralátogatásnak régi hagyománya van az intézményben, amit a vezető továbbra is támogat. Teret 

ad a továbbképzésen részt vevő kollégáknak megszerzett tudásuk továbbadására. (vezetőtársi interjú) 

4.6. Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

4.6.12. 

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések előkészítésébe bevonja az 

intézmény munkatársait és partnereit. 

A döntéseket mindig a pedagógusok bevonásával hozza, így azok támogatottsága biztosított. Elsőként a 

vezetőtársakkal egyeztet, majd a munkaközösségek tárgyalják meg az ügyet, végül a több lépcsőben felmerülő 

ötletek, észrevételek alapján hozza meg a döntést. (interjúk) 

4.6.13. 

A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

Az intézményben az információ áramlása zökkenőmentes. Kialakult csatornái a vezetőtársak, elektronikus 

levelező lista, faliújságok. A vezető nagy hangsúlyt fektet erre. (interjúk) 

4.6.14. 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg problémákat és 

konfliktusokat. 

A vezető ajtaja nyitva áll a kollégák, szülők előtt, partnerként kezeli őket. (vezetőtársi interjú) 

4.7. Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 

érdekében? 

4.7.15. 

Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és választ ad 

kérdéseikre. 

Az intézmény minden dolgozójára odafigyel. Az ajtaja mindig nyitva áll előttük. Hangsúlyt fordít a közösség 

építésére. Tantestületi kirándulásokat szervez, saját maga által sütött kuglóffal hozza össze a pedagógusokat 

kötetlen, jó hangulatú beszélgetésekre. (interjúk, vezetői program) 

4.7.16. 

Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot 

támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert szabályok betartatása). 

Az iskola tiszta rendezett. Elegendő tanteremmel rendelkezik, amik jól felszereltek. Több teremben interaktív 

tábla található. A házirend elérhető online és nyomtatott formában is. Megismertetésére hangsúlyt fektetnek. A 

tapasztalatok szerint második osztálytól már nem okoz problémát a betartása. (interjúk) 

4.7.17. 

Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

Az intézmény sok pályázatban vesz részt (munkaterv, beszámolók, interjúk). Saját kezdeményezést, érzékenyítő 

programot is megvalósítanak, melynek keretében pl. az idősek otthonába, óvodába látogatnak és tevékenykednek 

a tanulók (pl. mese felolvasás). (interjúk) 

 

 

 



 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
A továbbképzési program, beiskolázási terv összehangolása az intézmény szakmai céljaival (bár 

ez vélelmezhető), valamint a munkatársak szakmai karriertervével. 

Kiemelkedő területek: 
Teret ad kollégáknak a megszerzett tudásuk továbbadására, szorgalmazza a belső tudásmegosztás 

minden módszerét, formáját. A döntéseket mindig a vezetőtárssal, munkaközösség vezetőkkel, 

pedagógusok bevonásával, többlépcsős egyeztetés során a felmerülő ötletek, vélemények, 

észrevételek összegzésével hozza, így azok támogatottsága biztosított. Támogatja az innovációt, 

a kreatív gondolkodást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5.1. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

5.1.1. 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók változásait. 

Az intézmény dokumentumai az aktuális jogszabályoknak megfelelően készültek.(dokumentum elemzés) 

Rendszeresen tájékozódik és ismereteit bővíti az internetes felületekről, másik iskolák vezetőivel való 

egyeztetések során, igazgatói értekezleteken, a fenntartóval való kapcsolattartása során.(vezetői interjú) 

5.1.2. 

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékoztatja. 

Hangsúlyt fektet rá, hogy napra kész legyen és tudja informálni munkatársait. (interjúk, beszámolók, vezetői 

program) 

5.2. Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

5.2.3. 

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, elektronikus, 

közösségi média stb.) működtet. 

Az iskola iránt érdeklődők számára nyílt tanítási nap tartásával, fogadóórák, szülői értekezletek szervezésével, 

egyéni szülői és tanulói konzultációkkal biztosít lehetőséget a tájékozódásra.( interjúk) A jogszabály által előírt 

feladatokon (honlapon elhelyezett dokumentumok) túlmenően az iskola Facebook oldalán, a helyi újságon és 

televízión keresztül is tájékoztatást ad az intézmény működéséről. (honlap, interjúk) 

5.2.4. 

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 

A vezetőtársak az interjú során elmondják, hogy a vezető egyértelműen közli a feladatokat, személyre szóló 

megbízásokat ad, amelyben a támogatást is biztosítja. 

5.3. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, fizikai 

környezet)? 

5.3.5. 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés elkerülés stb.) 

A nevelőtestületi kérdőív alapján az intézményvezető törekszik az egyenletes terhelés megvalósítására. 

Ugyanakkor az önfejlesztési terv és a vezető interjú alapján az egyenletes terhelést korántsem sikerül 

megvalósítani. Ebben a kérdésben további erőfeszítések szükségesek. (vezetői interjú) 

5.3.6. 

Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és a használt eszközök biztonságos 

működtetésének megszervezése (például sportlétesítmények eszközei, taneszközök). 

A pedagógusok, a tanulók a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön 

engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség 

esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készített nem 

technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. (SzMSz) 

5.4. Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény pozitív 

arculatának kialakítását? 

5.4.7. 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 

Az iskola honlapján megtalálható az aktuális Különös közzétételi listának megfelelő információk, 

dokumentumok. A nyilvánosság biztosítása érdekében fontosnak tartja, hogy a média jelen legyen az intézmény 

életében. A kistérségi és helyi televízió, a sajtó rendszeresen beszámol az iskolában folyó munkáról, tájékoztatást 

nyújt az eseményekről, tudósít az intézményben történt rendezvényekről(munkáltatói interjú) 

5.4.8. 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs eszközöket, csatornákat 

működtet. 

Személyesen jár el a fenntartónál. Jelen van a város közéletében, ápolja az évek során kialakult kapcsolatokat. 

Együttműködik a járás és a tankerületi központ intézményeivel. A lehetőségeket megragadja, hogy az intézmény 

napi munkáját, eredményeit bemutassa a város és a kistérség lakóinak(vezetői interjú) A Facebook oldalon, helyi 



sajtóban, televízióban megjelenő információk, valamint a szülők által egymásnak átadott információk az iskoláról 

pozitív képet rajzolnak. Ennek bizonyítéka, hogy a beiratkozok magas száménak köszönhetően a 2019/20-as 

tanévben 2 első osztály indulhatott. (interjúk) 

5.5. Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

5.5.9. 

Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomon követhetőségét, ellenőrizhetőségét. 

A döntések mindig a vezetőtársakkal, munkaközösségekkel egyeztetve születnek, így azok átláthatósága a 

tantestület számára biztosított. (interjúk). A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai, 

gyakorlásának rendje a pedagógiai programban lefektetett. 

5.5.10. 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

A munkatervben kiemelt cél az iskolai dokumentáció, adminisztráció pontossága, naprakészsége (e-naplók, 

tájékoztató füzetek vezetése), iskolai dokumentáció pontossága (bizonyítványok, törzslapok vezetése). Ennek 

érdekében havi rendszerességgel megtörténik a dokumentumok ellenőrzése. 

5.6. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

5.6.11. 

Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban. 

Kiemelt fontossággal bír a vezető számára a partnerek azonosítása, újabb partnerek keresése, bevonása, a 

meglévő kapcsolatok ápolása. Az intézmény, a tanulók érdekében kezdeményezően lép fel lehetséges új 

partnereknél. (interjúk) 

5.6.12. 

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi 

és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

Az SzMSz szabályozza a fenntartóval folytatott kapcsolatrendszer legfontosabb elemeit. A tankerületi központ 

paksi irodája az intézményben található. Nagyon jó, kölcsönös bizalmon alapuló munkakapcsolat alakult ki. 

(interjúk) 

 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A kompetencia értékelése: 

Fejleszthető területek: 
Pedagógusok egyenletes terhelésének megvalósítása érdekében további erőfeszítések 

szükségesek. 

Kiemelkedő területek: 

Az iskola pozitív képének kialakítása, megteremtése az érintettek többféle kommunikációs 

eszközök, csatornák általi tájékoztatása által. Ennek bizonyítéka, hogy a beiratkozók magas 

száménak köszönhetően a 2019/20-as tanévben 2 első osztály indulhatott. Partnerek azonosítása, 

újabb partnerek keresése, bevonása, a meglévő kapcsolatok ápolása. Az intézményi 

dokumentumok jogszabályok által előírtak szerinti nyilvánosságának biztosítása. 

 


