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Tisztelt Elbíráló! 

Tisztelt Véleményezők! 

 

Ezúton szeretném megpályázni a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 

Állásportálján 2016. március 6-án megjelent tagintézmény-vezetői beosztást a Veszprémi 

Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiumában. 

 

1998-től dolgozom iskolánkban és iskolánkért. Történelem-földrajz szakos középiskolai 

tanár vagyok, jelenlegi beosztásom: általános igazgatóhelyettes. 

Nyolc évig beosztott tanárként tevékenykedtem, voltam osztályfőnök szakiskolában, 

szakközépiskolában, technikus osztályban egyaránt. A 2006/2007. tanévtől igazgatóhelyettesi 

beosztásban dolgozom. 

Fizetési igényem a Kjt-ben meghatározott besorolási illetmény. 

A benyújtott dokumentumok alapján kérem pályázatom támogatását és pozitív elbírálását. 

 

Tisztelettel: 

  

 Eveli Péter 

 

Kelt: Veszprém, 2016. március 10. 
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I. BEVEZETÉS 

„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők” 

(Zsoltárok 127,1) 

 

1998-ban, amikor elkezdtem iskolánkban tanítani, még joggal és büszkén állította 

iskolánk pályaválasztási szórólapja, hogy a megye legnagyobb intézményébe várjuk a 

jelentkezőket. A ’90-es évek tanulólétszám mára az egyharmadára fogyott (1500 főről 500 

főre).  

Az elszenvedett veszteség aránytalanul sok. A születések száma hazánkban az érintett 

időszakban harmadával fogyott (150.000 főről 100.000 főre).  

A másik harmad egyik összetevője a szakképzés népszerűségvesztése. A szakiskolai 

képzésben továbbtanulók aránya a rendszerváltás óta megfeleződött (44%-ról 22%-ra). Másik 

összetevője konkrétan iskolánk népszerűségvesztése, melyet a hozzánk jelentkezők számának 

drasztikus és folyamatos csökkenése mutat. A tendencia különösen szomorú, annak tükrében, 

hogy a beiskolázási tevékenységbe évről-évre egyre több munkát fektetünk. 

A születések számának alakulására csekély hatásunk van, a szakképzésben folyó munka 

színvonalának és jó hírének emeléséért már többet tehetünk. Gárdonyi Gézától tudjuk, „hogy 

a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.”  

A veszni látszó helyzetben új remény és örömteli megtapasztalás, hogy Veszprémi 

Szakképzési Centrum teljes mellszélességgel állt oda – a szakképzés létét jelentő – 

pályaválasztási és beiskolázási tevékenység mellé.  

A tragikusan alacsony tanulói létszám immár megmaradt szakmáink jövőjét 

veszélyezteti. Iskolánk előtt álló másik nagy kihívás: a szakmai tanárok utánpótlása. Ez együtt 

teszi igazán heroikussá a küzdelmet a szakképzésért. 

A helyzet hazánk gazdasági versenyképességét veszélyezteti. Ipari beruházások 

megtelepülését teszi lehetetlenné, hogy nincs elég hazai szakember, sorjáznak a 

hiányszakmák, kevés a mérnök, a technikus, a szakmunkás. Számos, a munkaerőpiacon 

keresett szakmát - utánpótlás nélkül - az elöregedés és az eltűnés veszélyeztet. (Iskolánk 

vonatkozásában ilyen volt pl. a pék szakma.) 

Össze kell fognunk és meg kell keressünk minden segítő kezet. Mindenkire szükség 

van, aki a szakképzéséért tud és akar tenni. 

Az oktatás, különösen a szakoktatás közben folyamatos és alapvető változásokon megy 

keresztül. A változás igényli a releváns, a törvényhozó és a fenntartó szándéka szerinti 



5 

 

végrehajtást. Feladatunk, hogy meglévő erőforrásainkkal a lehetőségekhez mérten igazodjunk 

a partneri elvárásokhoz.  

Mindez a szakképzés jelen nehéz helyzetében igen nagy kihívás: csökkenő 

tanulólétszám, csökkenő és elöregedő alkalmazotti létszám, folyamatosan változó jogszabályi 

környezet, igazodás és megfelelés a fenntartó, a szülő, a tanuló, és a külső partnerek változó 

elvárásaihoz. 

2016 szeptemberétől a szakképzés újabb fontos változást fog megélni: a 4+2 éves 

szakközépiskolából 4+1 éves szakgimnázium, a 3 éves szakiskolából 3+2 éves 

szakközépiskola lesz. A számok is mutatják, hogy ez nem pusztán nevezéktani, de tartalmi 

változás is lesz. 

Vezetői programomban, a helyzetelemzésre való tekintettel még a hatályos 

elnevezéseket használom. A tagintézmény-vezetőnek ebben a helyzetben is kell legyen egy 

iskolaépítési stratégiája. Kell, hogy érzékelje a társadalom és a gazdaság változásait, és annak 

megfelelően, időben kell kezdeményeznie, egyeztetnie és megtennie a szükséges lépéseket.  

Pedagógiai és vezetői hitvallásom: a humánum, a következetesség, a példaadás és a 

minőség a munkavégzés terén és valamennyi élethelyzetben.  

Mivel a tagintézmény-vezető igazgatói megbízást kap, a két szót szinonimaként 

használom. 

Az igazgatótól - aki az iskola arca - elvárt az iskola menedzselése, a szükséges források 

bevonása, a kiváló partneri kapcsolatok, a problémamegoldás és a kreativitás, a jó munkahelyi 

légkör megteremtése, az eligazodás és iránymutatás a jogszabályok rendszerében. 

Ám mindez a vezetői attitűd még nem elég. Aktivizálni, ösztönözni és motiválni kell a 

nevelőtestület tagjait is, megvilágítani és elfogadtatni a jogalkotói, ill. a fenntartói szándékot, 

hogy közös munkával együtt hozzuk ki belőle a legjobbat. 

Vezetői programom alapjai: emberség és csapatjáték, hozzáértés és tájékozottság, 

hitelesség, bizalom és partnerség, demokratikus vezetési stílus; megfelelő kommunikáció, 

humánus hozzáállás, közösségépítés, nyertes-nyertes típusú megoldások, szerethető iskola. 

Hiszem azt, hogy a beiskolázási bázisunkat jelentő tanulóifjúság csakis ezzel az 

odaforduló szeretettel nyerhető meg. 

Mivel iskolánk többcélú, összetett és valójában több egységből áll, ezért célravezetőnek 

tartom, hogy az adott területek helyzetelemzését - ugyanabban a fejezetben - rögtön kövessék 

a fejlesztési elképzelések. Így kerekedik ki vezetői programom. 
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II. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZOM 
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III.  AZ ISKOLA 

 

Iskolánk jogelődje városunk első iparostanonc képző iskolája volt 1883-as alapítással. A 

patinás múlt kötelezi az iskola mindenkori vezetőjét, hogy méltó legyen erre a történelmi 

örökségre. Jelen helyzetünkben különösen nagy szükség van múltunk példáinak bíztatására.  

Iskolánk múltjában gyökerezik az a társadalmi beidegződés, mely szerint a Táncsics a 

szakmunkásképző. Mindennek évek óta már a fele sem igaz. Jelen pillanatban az 1986-ban 

elindult szakközépiskolai képzési formában tanul diákjaink kétharmada.  

Az intézmény igen jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt húsz évben. Nappali 

munkarend szerinti képzéseink szerkezete az alábbiak szerinti: 

 

Évfolyam   Szakiskola     Szakközépiskola   

              

9.  szakmai képzés    

 
közismereti és szakmai 

képzés   
        

       

          

10.  szakmai képzés    
közismereti és szakmai 

képzés   

             

           

11.  szakmai képzés    
közismereti és szakmai 

képzés   

             

  
 

2016/17-től       

12.  
szakiskolát végzettek 

középiskolája     
közismereti és szakmai 

képzés   
                

   
 

2016/17-től    érettségire épülő   

13.  
szakiskolát végzettek 

középiskolája     szakképzés   
               

         érettségire épülő   

14.       szakképzés   

                

            

15.       kiegészítő technikus képzés   
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A szakképzés folyamatos törvényi változásokat és kísérleteket él meg: TIOK, SZFP, 

TISZK, modulrendszer, RFKB, előrehozott szakképzés, tanulmányi ösztöndíj, 

fenntartóváltások, kamarai képzés, duális képzés, új köznevelési és szakképzési törvény, új 

kerettanterv, új OKJ, szakgimnázium és szakközépiskola bevezetése.   

Mindezek hatása a tanulói létszámokat illetően sajnos nem érzékelhető.  

 

 

 

 

1. Szakközépiskola 

A szakközépiskolai oktatás jelenleg öt szakmacsoportban (építészet, elektronika-

elektrotechnika, faipar, egyéb szolgáltatások, közszolgálat) folyik, ráépülő képzésekkel 

együtt. Az itt folyó oktatás egyaránt terepe a tehetséggondozásnak és a felzárkóztatásnak. 

Sok, korábban átlagosnak ítélt tanuló számára nyílik itt lehetőség a kiugrásra. Számos, 

tehetséggel megáldott gyermek juthat először szóhoz a szakmai tanulmányokban, vagy a 

kulturális tevékenységek legkülönbözőbb területein.  

Szívügyem a tehetséggondozás. Tehetséges tanulóinkat segíteni és támogatni kell a 

felsőoktatásba történő bejutásban. Ennek egyik eszköze az emelt szintű érettségire történő 

felkészítés, a másik pedig a nyelvvizsgához segítés. 2020-tól a felsőoktatásba történő 

jelentkezés feltétele lesz egy középfokú nyelvvizsga letétele. Ezért ennek az oktatási 

területnek a támogatását fontosnak tartom, többletórák és csoportbontások biztosításával. 
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Ma már sajnos ott tartunk, hogy öröm, ha az ötféle szakközépiskolai ágazat 

meghirdetése nyomán el tudunk indítani három szakközépiskolai osztályt. 

 

 

 

Csak reménykedni lehet, hogy tanulói létszámunk két évtizedes csökkenése talán elérte 

a mélypontját és a folyamatos csökkenést követően talán számíthatunk újra némi tanulói 

létszám-növekedésre és egy magasabb létszámon történő stabilizálódásra. 

Miért is olyan fontos ez? 

A szakközépiskolai ágazatok közül négy éve egyedül a rendészet tud kiállítani 

önmagában egy teljes osztályt.  

A faipari szakközépiskolát az alig észlelhető, vagy csekély számú jelentkezés miatt az 

egyik évben nem tudjuk elindítani, a másikban pedig maximum fél osztállyal. 

Az építészeti és az elektronikai szakközépiskola öt éve már csak fél-fél osztállyal tud 

elindulni. 

A folyó tanévben sikerrel indítottuk el a szépészeti szakközépiskolát, de ez esetben is csak 

egy csoportra való tanulót tudtunk beiskolázni. 

Reményeink szerint a következő tanévvel legalább egy csoporttal sikerül majd az 

egészségügyi szakgimnáziumot elindítani. 

Ebben a helyzetben pozitív és előremutató a sport ágazati szakgimnáziumi képzés 

tervezett elindítása iskolánkban a 2017/18. tanévtől. 
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Mindezt könnyű betervezni és leírni, a kivitelezés, a nulláról indulva viszont 5 év 

koncentráltan odafigyelő, úttörő jellegű munkáját igényli. Mivel jelentős részem volt a 

rendészeti szakközépiskolai képzés beindításának kivitelezésében, a képzés operatív 

hátterének megszervezésében, tudom, hogy miről van szó.  

A kapcsolódó feladatok csak címszavakban: marketing, pályaválasztási munka, helyi 

tanterv, sikeres beiskolázás, szakmai elméletet és gyakorlatot tanítók, anyag és eszközigény, 

külső partnerek bevonása, összefüggő szakmai nyári gyakorlat, felkészítés a szakmai 

érettségire és a szakirányú továbbtanulásra. 

Jelen állás szerint az egészségügyi szakgimnázium előkészítésének első lépéseit már 

megtettük, reméljük, hogy egy fél osztállyal el fogjuk tudni indítani a 2016/17. tanévvel. 

A beiskolázás érdekében sajnos gyakran minőségi engedményt kell tenni a felvételnél. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát azonban azért íratjuk, hogy kiszűrjük azt, akinek 

tanulmányi eredménytelensége már előre borítékolható. 

Pedagógiai programunk szerint a szakközépiskolába a tanulmányi eredmények, 

valamint a központi felvételi eljárás keretében mért teljesítmény alapján lehet belépni. Azon 

tanuló, aki akár az anyanyelvi, akár a matematikai feladatlap esetén 10 vagy annál kevesebb 

pontot ér el, továbbá felső tagozatos bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel, 

szakközépiskolai osztályba nem vesszük fel.  

Vezetői programom fontos eleme, ennek betartásán túl, hogy a szakközépiskolába nem 

veszünk át átlag alatti tanulmányi eredményű, fegyelmivel és igazolatlan órával rendelkező 

tanulót, mivel az iskolai rend és fegyelem, a többség érdeke és iskolánk jó hírneve többet ér. 

 

2. Szakiskola 

 

A szakiskolai oktatás újra 3 éves lett, a gyakorlati oktatás az ún. duális képzési modell 

szerint történik. A résztvevő tanulók aránya közben a tanulói létszám feléről a harmadára 

csökkent. Homogén szakmai osztályok indítása már rég nem lehetséges. A szakközépiskola 

esetén az utóbbi években látszik némi pozitív, emelkedő tendencia, de a szakiskola 

zuhanórepülésben van (200 fő alatt). Ha nem történik gyors, központi beavatkozás, további 

szakmák megszűnésével kell számolni.  
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A szakképzés igazi támogatása az lesz, amikor a különböző típusú középiskolai 

belépések elé felvételi küszöböt állítanak egy minimális általános iskolai átlag és egy 

minimális felvételi pontszám meghatározásával, és akkor talán majd a szakképzésbe is jut 

tanuló. 

 

Szakmáink helyzetét a beiskolázás határozza meg az alábbiak szerint:  

- jelentős érdeklődés, eredményesség: a szakmát viszonylag sokan választják, a többség 

el is végzi, eredményes szakmai vizsgát tesz, sőt versenyeredmények is vannak, pl.: asztalos, 

villanyszerelő; 

- változó érdeklődés, változó eredményesség: több az érdeklődő, mint a jelentkező, a 

beiskolázás bizonytalan, pl.: járműfényező, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő; 

- csekély érdeklődés, eredménytelenség: kevés az érdeklődő, több a kényszerjelentkező, 

beiskolázási problémák, tanulmányi eredménytelenség, lemorzsolódás, fegyelmi problémák, 

pl: ács, kőműves, festő, mázoló, tapétázó. 

 

A Medgyaszay iskolából a folyó tanévvel átvett 21 ács, 15 bádogos, és - a végén az 

iskolánkban maradt - 7 tetőfedő tanuló sajnos nem erősítette meg ezen szakmák beiskolázási 

pozícióját (az aktuális jelentkezések száma pedig siralmas). 

Vezetői programom fontos eleme, hogy a szakiskolába sem veszünk át máshonnan 

kibukott, fegyelmivel és igazolatlan órával rendelkező tanulót. 
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Ebben a helyzetben is van azonban valami, aminek örülni lehet, ez a szakiskolát 

végzettek középiskolája indításának lehetősége. Ebbe a régi-új iskolatípusban a jelentkezők 

száma a mai napon már 27 főt. 

Megoldást jelenthetne, ha megyei vagy akár régiós szinten megegyezés születne, és 

leosztásra kerülne, hogy melyik szakképző iskola melyik szakmát hirdeti meg azok közül, 

melyek létét a piac igényelné, de a jelentkezők száma egy-egy helyen elégtelen. Adott 

helyekre összpontosítva talán életben maradna egy-egy szakmai képzés, javulna az oktatás 

humán erőforrás ellátottsága, a kihasználtság és a gazdaságosság. Ami a legfontosabb, hogy 

egy-egy - különben csendesen és lassan kihaló - szakmai képzés legalább magnak 

megmaradna. 

 

3. Technikusképzés 

 

A szakközépiskolai tanulmányok szerves folytatása a technikusképzés. Azonban a 

gyakorlatban a sikeresen érettségizettek közül nem mindenki kívánja folytatni itt a 

pályafutását, mert felsőfokú képzésre megy, más szakmát választ stb. A létszámgondok a 

technikusképzésnél jelentkeznek a legerőteljesebben, a tanulói létszám öt éve 100 fő alatt van. 

2013-ban 50 fő alá csökkent. 

 

 

 

Fél szakközépiskolai osztályok esetében már nagyon bizonytalan a technikus 

beiskolázás, mikor pedig egy fél osztály sincs a szakközépiskolában, akkor teljesen esélytelen 
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(lásd elsősorban a faipari technikus, de a magasépítővel is előfordult már, hogy nem tudtuk 

elindítani). 

A technikus képzés létének alapja a szakközépiskolai beiskolázás. A műemlékfenntartó 

képzést is csak akkor tudtuk elindítani, ha volt megfelelő létszámú végzős magasépítő 

technikus osztály. 

 

 

4. Felnőttoktatás 

 

Ha az induló tanévvel egy szakma vagy egy szakmacsoport nem tud elindulni, az 

komoly veszélyeket rejt a jövőre nézve. Veszélyezteti tanáraink állását és a következő évi 

beiskolázás sikerét. Az átmeneti nehézségek áthidalására kiválóan alkalmas a felnőttoktatás. 

Ebben a képzési formában túlélhetik a nehéz időket olyan szakmák, melyek a 

munkaerőpiacon egyébként keresettek, és az oktatókat is meg tudjuk tartani. 

Az idei tanévvel, esti munkarend szerint kezdtük el oktatni a villanyszerelő, az 

elektronikai technikus és a gyakorló kozmetikus szakmákat. A tanulói létszám sajnos itt is 

kevés, a 2015. október 1-jei statisztika szerint összesen 25 fő. 

A következő tanévben az ács, az asztalos, a faipari technikus, a fodrász és a tetőfedő 

szakmák indítását tervezzük. 

A felnőttoktatásban csak olyan szakma oktatását tudjuk felelősen vállalni, amely 

vonatkozásában saját és terhelhető oktatói kapacitással rendelkezünk. 

 

 

5. Tanműhely 

 

1986-tól rendelkezik az intézmény tanműhellyel. Azóta sokat bővült, alakult és jelentős 

mértékben javult a felszereltsége, többek között pályázaton nyert magas műszaki színvonalú 

berendezésekkel. 

A duális képzés bevezetésével iskolánk tanműhelyétől nehezen várható el a korábban 

megszokott termelő munka, melynek során folyamatosan építették, szépítették és újították fel 

iskolánk épített környezetét. E célból minden más egyéb alkalmat (felnőttoktatás, 

felnőttképzés, közmunkás tanfolyam, mesterképzés, vizsga stb.) meg kell ragadni. 
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A tanulók gyakorlata a 9. évfolyamon történik a tanműhelyben, ebben az időszakban a 

tanulók szakmai munkavégzésre még nem alkalmasak. A 10-11. évfolyamon a gyakorlati 

képzés pedig már külső gyakorlati helyen történik. 

Minden probléma megoldása a feltárással kezdődik. Egykoron városi hírnévnek 

örvendő tanműhelyünkben sajnos látható nyomai vannak az elmúlt évek pénztelenségének. A 

géppark ugyan kiváló, ám az elmaradt karbantartások miatt sok eszköz használhatatlan. A 

kéziszerszámok állapota siralmas. Leromlott minőségű szerszámokkal nem lehet a belépő 

tanulót munkakedvét meghozni és a szakmát megszerettetni. Szintén anyagi eredetű probléma 

az anyaghiány. A szakmai gyakorlat alapjainak elsajátításához szerszámra és anyagra van 

szükség. 

Célom tanműhelyünket olyan színvonalra hozni, hogy a tanulók örömmel menjenek oda 

dolgozni, meglássák és megszeressék a szakma szépségeit. A tanműhely ekkor fogja tudni 

majd feladatát és küldetését igazán ellátni; ekkor lesz majd igazán megmutatható és 

bevonható a marketingtevékenységbe is. 

Amire építhetünk: a tanulók által készített, az egyes szakmát reprezentáló 

munkadarabok, melyet be kell mutatnunk a szakma iránt érdeklődőknek és az iskola minden 

partnerének. 

 

 

6. Kollégium 

 

Iskolánk kiegészül kollégiummal is, ahol kényelmes körülmények között biztosított a 

lakhatási és a tanulási lehetőség. A 70 fős kollégiumban jelenleg 62 tanuló lakik.  

A fiúkollégium szerves része iskolánknak. Sokrétű szerepet tölt be. Helyettesíti az otthont, 

barátságos környezetet és családias légkört teremtve, melynek hiányában a tanulók egy része 

nem vállalná a bentlakást. A diák-nevelő személyes jó kapcsolata segít ebben. Biztosítja a 

nyugodt felkészülés lehetőségét, a tanuláshoz módszertani segítséget ad, korrepetálást 

szervez.  

A sportot, mint a legfontosabb egészségnevelési, szabadidős tevékenységet támogatja, 

mely a fizikai energia lekötésével a bűnmegelőzésben is fontos szerepet tölt be. Az 

egészséges versengés, a csapatmunka színtere szocializálódásuknak. 

Nem mondhatunk le a kulturális és közösségi programokról, mely területen a 

kollégiumnak komoly hagyományai vannak. 
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A kollégiumi nevelőtestület az iskolán belül sajátságos feladatkörrel, önálló döntési 

jogkörrel rendelkezik a nevelés területén. A nevelők személyiségükkel, empátiával és 

következetes munkával hatnak a tanulókra.  

A tanulóévek alatt kialakított önálló életvezetés, pozitív életszemlélet társadalmi 

hasznossága vitathatatlan. 

A kollégiumi szálláshelyek üzleti és egyéb célú hasznosítása sohasem veszélyeztetheti 

az alapfeladat ellátását. 
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IV.  AZ ISKOLAI STRUKTÚRA 

1. Vezetői hitvallás, vezetési stratégia 

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!” 

(Kölcsey Ferenc) 

 

Elöljáróban azt szeretném elmondani, hogy milyen iskolát szeretnék. Ez valamennyi 

iskolapolgáron múlik, és ebben a munkában mindenkire számítok. 

 

Célom egy olyan iskola: 

 

 amely az életre készít, 

 amely többet és jobbat nyújt, mint versenytársai, 

 amely nem csupán a partneri elégedettségre törekszik, de le is nyűgözi őket, 

 ahol a megbecsülés, az egymásért kiállás és a szolidaritás, a következetesség és a 

kiszámítható megbízhatóság a vezetés és a pedagógiai munka alapvetése egyaránt, 

 ahol jó a légkör, és jó a csapatszellem, 

 ahol a vezető nem a Kollégák helyett, hanem a Kollégákért dolgozik, 

 melynek dolgozói szeretik azt, amit csinálnak, hisznek abban, amit csinálnak, és 

értenek ahhoz, amit csinálnak, 

 amely egy igazi szellemi és alkotói műhely, 

 ahol figyelnek az egyéni élethelyzetekre, a lemaradókra és a tehetségesekre egyaránt, 

 ahol nem kérünk egymástól olyat, amit mi magunk nem akarnánk, vagy nem tudnánk 

megcsinálni, 

 ahol nem áll meg az élet, mert valaki éppen hiányzik,  

 ahol nincs rossz kérdés és rossz kérdező, mert konstruktív együttműködő munka építi 

az iskolát, 

 ahol humánus a hozzáállás, az elintézési mód és a stílus, 

 ahol nyertes-nyertes típusú megoldások születnek, 

 ahol az önös egyéni érdek nem kerülhet a közösség és az iskola érdeke elé. 
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Az, hogy milyen az iskola, abban oroszlánrésze van a vezetőnek, mert olyan a csapat, 

amilyen a kapitány. 

Az igazgató dönt minden olyan, a tagintézmény működésével, a feladatellátással 

kapcsolatos ügyben, melyet a jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. 

 

Milyen vezető szeretnék lenni: 

 mindenekelőtt demokratikus stílusú, 

 igazi csapatkapitány és csapatépítő, aki maga is a pályán van, 

 menedzser típusú vezető, aki sikeresen propagálja iskoláját, és ehhez emberi és anyagi 

forrásokat von be, 

 aki a nevelési célok érdekében azon van, hogy a jó munkavégzéshez a szükséges 

feltételeket megteremtse, 

 hiteles és hozzáértő, 

 konzultatív és együttműködő, 

 magabiztos és felelősségteljes, mert képben van, 

 kiszámítható és követhető, 

 alkotó, kezdeményező, innovatív, 

 megfelelően, egyértelműen és nyíltan kommunikál, 

 naprakész és megbízható, 

 kiáll az embereiért, 

 nem hoz egyoldalú döntéseket az érintettek megkérdezése nélkül, 

 nem várja el, hogy munkatársai gondolatolvasók legyenek,  

 céltudatos, példamutató és mindig pozitív, 

 nem feszültséget kelt, hanem jó hangulatot teremt, 

 bíztat, motivál és jó szóval él, 

 nem követel teljesíthetetlent és lehetetlent, 

 megbecsüli az élenjárókat, segíti a lemaradókat, csak a végső esetben és pedagógiai 

célzattal fegyelmez, 

 nem akar mindenbe beleszólni, az operatív feladatokat delegálja, 

 megbízik munkatársaiban, 

 nem okoskodó és nem kioktató, hanem támogató és segítő, 

 nem csinál a bolhából elefántot, 

 szavahihető és következetes, 
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 diszkrét, ám nem fél szólni, ha kell, 

 jó hangulatot teremt, jó kapcsolatokat épít és ápol, 

 pontos, konkrét és egyértelmű feladatokat ad,  

 ellenőriz, értékel, visszacsatol és dönt, 

 nem vállal fel összeférhetetlen helyzeteket, 

 az ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes feladatelosztást 

a nevelőtestület tagjai között, 

 szakmai alázat és elhivatottság jellemzi, vezetői beosztását szolgálatnak tekinti. 

 

Jó iskolát akkor lehet csinálni, ha az alkalmazotti közösség minden tagja: 

 pozitívan gondolkodik, 

 nem csak beszél arról, hogy ő mennyit dolgozik, hanem inkább csinálja,  

 a legrosszabb helyzetből is a legjobbat hozza ki, 

 hatékony és együttműködő, 

 olyan munkát ad ki a kezéből, amilyet ő szeretne kapni, 

 ha hibázik, kijavítja, 

 segítőkész, de nem lépi túl saját hatás- és jogkörét, 

 tudja, hogy kihez mivel kell fordulni („cipőt a cipőboltból”), 

 közvetlen vezetőjét nem kerüli meg,  

 a problémákat nem gyártja, hanem megoldja, 

 nem a magyarázatot keresi, hanem a megoldást, 

 ha szükséges, tanácsot, segítséget kér, 

 tanul, fejlődik és képezi magát, 

 nem traktál másokat állandó panaszkodással. 

 

Abban a munkában, hogy csináljunk egy jól működő és szerethető iskolát mindenkire 

számítok, mert csak együtt sikerülhet. A történelem azt tanítja, hogy a bölcsek összefognak, 

megerősödnek és győznek, a balgák széthúznak, meggyengülnek és vesztenek.  

Nem csak hivatalból, hanem jól felfogott iskolai érdekből kérek minden iskolapolgártól 

olyan színvonalú munkavégzést, amilyet ő szeretne kapni. Sohasem szabad elfelejteni, hogy a 

mai világban a legrosszabb tapasztalatból általánosítva ítél meg a közbeszéd mindent és 

mindenkit, az iskolát és polgárait egyaránt. 

Egyesítsük tehát erőinket az előttünk álló nagy közös feladatokra! 
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2. A vezetői testület 

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 

kérjétek tehát az aratás Urát,  

hogy küldjön munkásokat az aratásába.” 

(Máté 9,37-38) 

 

Pályakezdő tanárként nem tudtam még pontosan mit is csinál álló nap az 

igazgatóhelyettes (ezt nem tanították a főiskolán és az egyetemen), de azt tudtam, hogy reggel 

az elsők között érkezik és délután az utolsók között távozik. Elmondhatom, hogy vezetőként 

több mint napi 8 és több mint heti 40 órát dolgozom, mivel az elmélyülést igénylő feladatokat 

lehetetlenség egy forgalmas irodában elvégezni. Megtanultam egyszerre több dologra 

figyelni, sőt már az is előfordult, hogy egyszerre beszéltem a vonalas és a mobil telefonon. Az 

e-mailek feldolgozása, továbbítása, megválaszolása ma már a munkaidő jelentős részét leköti. 

Ezzel párhuzamosan, persze a hagyományos levelezés sem ment ki a divatból. Szinte 

lehetetlen olyan személyes beszélgetést lefolytatni, melyet ne szakítana félbe egy 

telefoncsörgés, vagy egy újabb megkeresés. 

A vezetés és a vezetők megnövekedett terheit az alábbi példákkal szeretném 

érzékeltetni: amikor kezdő igazgatóhelyettesként elkészítettem iskolánk első statisztikáját, 

elhűltem, hogy kinyomtatva meghaladja a 100 oldalt; a statisztika pár éve már az 1000 oldalt 

is meghaladja. 

Az önkormányzati fenntartási időszakban egy-egy fontosabb táblázat kitöltését 

megelőzte a táblázat kb. két héttel a határidő előtti kiküldése, aztán munkaértekezlet 

keretében az Oktatási Iroda munkatársa vezetésével beszéltük át azt, hogy a sorok alatt mit is 

kell pontosan érteni, és aztán volt még legalább egy hét határidő a beküldésig. 

Az állami fenntartásba vételt követően többször előfordult, hogy délelőtt kaptam meg 

azt a táblázatot, melynek aznap délután volt a beküldési határideje.  

Büszke vagyok házi rekordomra: 24 órán belül 6 db táblázat feldolgozása, kitöltése és 

határidőre történő visszaküldése.  

A szakképzési centrumban a főigazgató irányítása alapján az igazgató vezeti a 

szakmailag önálló tagintézményt, viseli a felelősséget a pedagógiai munkáért, és az 

intézményi infrastruktúra rendeltetésszerű használatáért.  
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Az igazgatóhelyettes az igazgatót helyettesíti akadályoztatása esetén. Az igazgató 

utasításai szerint intézkedik és ellenőrzi az igazgató utasításainak végrehajtását. 

Az iskolavezetés jelenlegi szervezeti struktúrája újratervezésre szorul. Az elmúlt tíz 

évben a közismereti képzés visszaszorult, míg a szakmai órák és a szakmacsoportok száma 

nőtt. A szakmai elmélet és gyakorlat irányításakor ma már hét, hamarosan pedig nyolc 

különféle szakmacsoport munkáját kell irányítani, mindezt egy szakmai igazgatóhelyettes már 

nem tudja ellátni. Volt olyan tanév, amikor a három szakképző évfolyam három különböző 

szakmai program szerint haladt. Jelen pillanatban készítjük elő az egészségügyi 

szakgimnázium indítását (ismét a nulláról). Nem beszélve a felnőttoktatással, a 

felnőttképzéssel, a tanfolyamszervezéssel kapcsolatos munkákról, a pályázati tevékenységről. 

A vezetésre háruló megnövekedett terhek három igazgatóhelyettes hadrendben tartását 

igénylik. 

Az új szervezeti ábra az alábbi lenne: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Az általános igazgatóhelyettes és a szakmai igazgatóhelyettes a feladatokat megosztva 

irányítanák a szakmai elméleti oktatást, a szakmai munkaközösségeket, a szakmai vizsgák 

szervezését, a felnőttoktatást és a felnőttképzést, a pályázati tevékenységet, a kapcsolódó 

adatszolgáltatást. Kapcsolatot tartanak a szakmai partnerekkel. Naprakészen követik a 

szakképzést érintő jogszabályi változásokat. Bekapcsolódnak a szakmai munka ellenőrzésébe 

és értékelésébe. Elkészítik és irányítják az éves szakképzési munkatervek elkészítését és 

megvalósítását. 

A nevelési-oktatási igazgatóhelyettes irányítaná az érettségi és a tanulmányok alatti 

vizsgák szervezését, a közismereti munkaközösségek munkáját, az iskolai rendezvények és 

ünnepélyek szervezését. Tantárgy- és órafelosztást, órarendet készít. Kiírja a helyettesítéseket, 

ügyeleti beosztásokat készít. 
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Az elmúlt tíz évben a beiskolázási tevékenység oly fontossá, az éves statisztikai jelentés 

elkészítése pedig oly összetetté vált, hogy ezeken a területeken valamennyi vezető tevékeny 

közreműködésére számítok. A kapcsolódó elektronikus felületek kezelésének felelőse a 

nevelési-oktatási igazgatóhelyettes lenne. 

Továbbra is szükség van helyben lévő magasabb vezetőre a tanműhely és a kollégium 

vonatkozásában. Jelen állás szerint a tanműhelyben nem tartózkodik magasabb vezető, 

nyugdíjazás okán. Kollégiumunk vezetője is hamarosan nyugdíjba vonul. Megfelelő és 

motivált vezetőket találni és tenni a megfelelő helyekre nem kis kihívás. 

Alapvető követelmény a szakmai elmélet és a szakmai gyakorlat irányítóinak szoros 

együttműködése. A gyakorlati oktatásvezetőnek szélesebb feladatköre lenne, mint korábban a 

tanműhelyvezetőnek, hiszen neki kell szervezni, összefogni és ellenőrizni a külső gyakorlati 

munkahelyeken folyó oktató-nevelő munkát is. Ő a gyakorlati vizsgák szervezője az általános 

és a szakmai igazgatóhelyettessel együttműködve. Ellenőrzi a szakoktatók munkáját, a 

munkavédelmi előírások betartását, a szakmai gyakorlatok megtartását, a kapcsolódó 

dokumentáció elkészültét. Felelős a tanműhely megbízható és üzembiztos működéséért, a 

gyakorlati képzés színvonaláért. Az eddig tapasztaltakkal szemben szeretném, ha 

megvalósulnának a tanműhely éves munkaterveiben tervezett beiskolázási és tanulmányi 

célzatú üzemlátogatások. Jó lenne, ha a tanműhelyi adminisztráció a saját területén naprakész 

lenne. 

Nagy öröm, hogy újra van gazdasági vezetőnk, így ennek a területnek a konszolidálását 

remélhetőleg minél előbb meg lehet, és meg is kell kezdeni. A gazdasági vezető személye és 

munkája meghatározó jelentőségű. A tagintézmény pénzügyei szerteágazók: a személyi és 

dologi kiadások hátterének biztosításától, a nevelési-oktatási feladatok anyagi igényeinek 

biztosításán át, a vagyonkezelési feladatok megvalósításáig. Jó minőségű, színvonalas 

szakképzést csak a megfelelő pénzügyi háttér biztosításával lehet megvalósítani. 

A napi munka nélkülözhetetlen segítője a humán szervező. A szervezési, vezetési 

feladatoknak általában van személyügyi vonzata, ill. következménye, így ő is az igazgató 

közvetlen segítője. 

Továbbra is szükséges, hogy az iskola vezetői testülete heti rendszerességgel 

értekezletet tartson, ahol kiértékelik az előző hét történéseit, megbeszélik a teendőket, és a 

felmerülő problémákra közösen keresnek megoldást. 

Az iskola élén tehát - a jelenleginél szélesebb - törzskari jellegű vezetői szervezet állna, 

ahol a döntések előkészítése zajlik, a döntés jogának meghagyásával az adott jogkör 

gyakorlója számára. 
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3.  Munkaközösség-vezetők 

 

A munkaközösségek vezetői a szakmai közösségeket vezetik. A szűkebb vezetés 

kiegészül a munkaközösségek vezetőivel. A munkaközösség-vezetők középvezetők, 

közvetlen felettesük az igazgatóhelyettes.  

Tevékenyen és alkotó módon kapcsolódnak az iskola szakmai munkájának tervezésébe, 

szervezésébe, irányításába, ellenőrzésébe, az értékelés és a visszacsatolás munkájába. 

Iskolánkban tíz munkaközösség működik, ez a törvényi maximum. Kellene, de nincs 

rendészeti munkaközösség. Mivel e területen döntően óraadókkal dolgozunk, így a másik 

törvényi feltétel sem áll, hogy minimum öt pedagógusra van szükség. Ebből kifolyólag az 

ezzel kapcsolatban jelentkező munka is az igazgatóhelyettesre hárul. 

A munkaközösség-vezető kapocs a magasabb vezetők és a nevelőtestület között. Fontos, 

hogy nem a munkaközösségi tagok helyett, hanem értük dolgozik. 

 

A munkaközösség-vezető feladatai: 

 segíti közvetlen felettese és a kollégák munkáját támogatásával, informálásával, a 

munka ellenőrzésével és értékelésével, 

 közreműködik az iskolai alapdokumentumok elkészítésében, különös tekintettel a 

tanmenetekre és azok végrehajtására, 

 munkatervet készít, a végrehajtásról beszámol, segíti a pályakezdők és az új 

kollégák beilleszkedését, 

 munkaközösségi értekezleteket szervez, szükség szerint vezetői értekezleteken 

vesz részt, 

 bekapcsolódik a továbbképzési terv és az éves munkaterv készítésébe, elősegíti a 

gördülékeny információáramlást, a partnerekkel kapcsolatot kezdeményez és tart, 

 tevékenyen részt vesz a vezetői döntések előkészítésébe és végrehajtásába,  

 éves jelentést készít, személyi ügyekben javaslatot tesz, 

 gondoskodik az egyes operatív és adminisztratív feladatok elvégzéséről, a 

határidők betartásáról, 

 rendszeres személyes kapcsolatot tart a munkaközösséghez tartozó kollégákkal és 

az iskola vezetésével. 
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A feladatok arányos elosztásának érdekében - különösen, hogy a munkaközösségek vezetői 

még osztályfőnökök is -, további feladatok kiírásával már nem nehezíteném munkájukat. 

Például helyettesítések, ügyeletek, rendezvények, eseti jellegű iskolai munkák stb. kiírásakor. 

 

4. Nevelőtestület 

 

A nevelőtestület az iskolai demokrácia legmagasabb szintű döntéshozó testülete. 

A nevelőtestületen múlik, hogy milyen aktivitással, milyen mélységig kíván élni jogaival. 

Jómagam támogatom az átgondolt, jogszabályi feltételeknek megfelelő érvelést. Nagyon 

fontos a nevelőtestület egységes döntése a nevelést-oktatást érintő kérdésekben és azok 

megvalósításában. Fontosnak tartom az arányos munkamegosztást. A személyi feltételeket 

összhangba kell hozni a feladatokkal. 

A továbbképzéseket támogatom, különösen akkor, ha az iskola és az érintett igényeit is 

szolgálja. 

Van a testületnek egy nagy objektív hátránya is: rendkívül széttagolt. A pedagógusok 

jelenleg tíz különböző helyszínen tartózkodnak. Az egységesség fizikai megvalósítása az 

épített környezet adottságai miatt nem lehetséges, de az információs technika segítségével ez 

a helyzet csak akkor javítható, ha a kommunikáció nem válik egyoldalúvá. 

A nevelőtestületnek szerteágazó feladatköre van. Akkor tud jó döntést hozni a stratégiai 

kérdésekben, ha azt egy operatív csoport előtte szakmailag alaposan előkészítette. Akkor tud 

érdemi döntést hozni, ha előzőleg tájékoztatást kapott. Iskolánk belső honlapja és levelező 

rendszere lehetővé teszi, hogy a nevelőtestület elé kerülő tervezeteket, a testület tagjai azt 

korábban megkapják. 

A pedagógus ma egyszerre szakember (nevelő és oktató), szervezeti ember (a 

nevelőtestület tagja, osztályfőnök), továbbá tisztviselő (adminisztratív feladatai mindig voltak 

és lesznek).  

A három közül az utóbbi általában nemkívánatos, ami érthető, mivel a tanítás egy 

szellemi szabadfoglalkozású értelmiségi pályaként is űzhető egyéni vállalkozásként.  

Az iskolarendszerben dolgozó pedagógus munkája azonban három lábon áll. Ha az 

egyik lábat kihúzzuk, a szék eldől. 

Természetesen jómagam is szívesen látnám a pedagógusok, különösen az 

osztályfőnökök adminisztrációs terheinek csökkentését.  

Ami rajtam múlik: felesleges adminisztratív munkát nem kérek. Amennyiben a 

következő tanévben még hatályos lesz a pedagógusok munkaidő nyilvántartása, a jelenlegi 
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dokumentációs rendszer módosítását fogom kezdeményezni, úgy, hogy az a lehető 

legkevesebb terhet jelentse kollégáim számára. 

A kötelezően előírt, szükséges, és az iskola érdekében álló munkát azonban pontosan, a 

megfelelő időben és minőségben elvárom. Ígérem, hogy nem várok el többet senkitől, mint 

magamtól.  

Célom olyan elektronikus napló bevezetése, amely össze lenne kötve a tanulói 

nyilvántartási rendszerrel, így nagyban könnyítené az osztályfőnökök adminisztratív 

munkáját. 

Olyan pedagógusokkal szeretnék dolgozni, aki munkáját elsősorban hivatásnak és nem 

puszta pénzkeresetnek tekinti. A „kis pénz, kis foci” típusú hozzáállás a pedagógiában 

elfogadhatatlan, hiszen azonnal hitelét veszti az a pedagógus, „aki bort iszik és vizet 

prédikál”. 

Támogatom az újító, jobbító pedagógust, aki szakmai elhivatottságból képes tenni a 

szűkebb vagy tágabb közösségért. Ugyanakkor szeretném mozgósítani azt is, aki a kötelező 

óráin túl nehezen vehető rá más feladatok elvégzésére. A lépéskényszert látni kell: „mennünk 

kell, különben menettetünk” - írta Kossuth Lajos 1846-ban. 

Büszke vagyok azokra a Kollégáimra, akik bármiben az átlag felett teljesítenek:  

akinek tanítványai versenyeken szerepelnek, aki tankönyvet ír, aki kutat és tudományos 

fokozata van, aki felsőoktatásban óraadó, aki tudását megosztja, aki publikál, aki iskolán 

kívüli szakmai kapcsolatrendszert is épít, aki külső támogatókat is szerez iskolánknak, aki 

pályázik, aki iskolai szintű rendezvényeket szervez, aki szakmai vagy érettségi 

vizsgaelnökként működik, aki részt vesz az emelt szintű érettségi felkészítésben és 

vizsgáztatásban, aki szakterületén helyi ill. országos hírnévnek örvend. Bíztatom őket a 

folytatásra, és remélem, hogy jó példájuk további követőkre talál. 

Ezért is szeretném támogatni kollégáim pedagógus életpályamodellben történő 

előrehaladását. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés modellje, a tanfelügyelet rendszere most 

forrja ki magát. Ezen a téren azt megígérhetem, hogy az önértékelési csoportot nem fogom 

magára hagyni. 
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5. Nevelő-oktató munkát segítők 

 

Gondnok 

A műszaki és kisegítő technikai munkatársak vezetője a gondnok. Sokrétű napi feladatok 

megszervezője és a kivitelezések közvetlen irányítója. Munkájának egy része állandó 

feladatokból tevődik össze, de másik része kreatív embert kíván, aki arra is képes, hogy elébe 

menjen a várhatóan bekövetkező problémáknak.  

 

Iskolatitkárok 

Az, hogy a hozzám tartozó területek vonatkozásában ma már minden kérdésre fel vagyok 

készülve, és szinte azonnal válaszolni (táblázatot tölteni) lehet, az nem csak a rutinnak, hanem 

az iskolatitkárok lelkiismeretes előkészítő és nyilvántartó munkájának köszönhető. Mind a 

szakmai, mind az érettségi vizsgák adminisztratív előkészítése, lebonyolítása és 

utómunkálatai kifogástalanul működnek.  

El kell mondani, hogy munkavégzésük területe egyre inkább a különböző szoftverekben való 

jártasságot kívánja. Iskolai tanulói nyilvántartásunk elektronikai rendszere felett eljárt az idő. 

Új, máshol már jól bevált és bizonyított szoftver beszerzésére szükség lesz. 

Ezúton is köszönöm nekik kiváló munkájukat és együttműködésünket, melyre továbbra is 

számítok. 

 

Rendszergazda 

Az információs-technológia ma már életünk része. Különösen fontos terület az 

oktatásirányítás és az iskolák közötti közvetlen kapcsolat (ADAFOR, KIR, KIFIR, 

vizsgaszervezés stb.). Az iskolai honlap működésén a napi munka szervezése nyugszik: az 

órarend, a helyettesítés kiírása, a belső levelező rendszer, hogy csak a legfontosabbakat 

említsem. Az oktatási szoftverek használata ma már kötelező, ez megkövetel egy üzembiztos 

rendszert. Ennek felelőse a rendszergazda, aki garantálja az informatikai rendszer napi 

működésének biztonságát, ellenőrzi a rendszer sértetlenségét, gondoskodik a vírusvédelemről, 

tervezi a szükséges fejlesztéseket. Fontos szerepe van az informatikai eszközbeszerzésekben, 

a javításokban, és a karbantartásban is. 
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Könyvtáros-tanárok 

Három éve már a könyvtárosok szervezik és intézik a komplett iskolai tankönyvellátást, 

ez irányú munkájukkal elégedett vagyok. Magyar-könyvtár szakos, inkluzív pedagógia 

szakvizsgás tanárnőnk elhivatottan segíti BTM tanulóink egyéni fejlesztését, ami szintén 

elismerésre méltó. Mivel ketten vannak, így látok még kiaknázható potenciált a pályázati 

tevékenység, az iskolai rendezvények, ünnepélyek szervezése, és az iskolai PR tevékenység 

terén.  

 

A gazdasági, ügyviteli és kisegítő munkatársak pontos, lelkiismeretes és együttműködő 

tevékenységükkel szerves részei és fontos támogatói iskolánk életének. 

A gazdasági szervezet átalakulás alatt van, a konszolidáció munkájában számítok a Centrum 

támogatására és valamennyi érintett pozitív hozzáállására. 

 

A 2016 februárjában nyugdíjba vonult tanműhelyvezető töltötte be a műszaki vezetői beosztást 

is, így jelenleg ez az állás is betöltetlen. A műszaki vezető a gyakorlati oktatásvezető 

munkáját segítené, aki a tanműhely kvázi gondnoka. 

 

2013-tól nincs gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. A feladatot a vonatkozó jogszabály a kötött 

munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében a pedagógusok számára 

elrendelhető feladatként nevesítette. A kapcsolódó teendőket jelenleg az osztályfőnökök 

végzik. 

 

2013-tól nincs oktatástechnikus. A kapcsolódó munkákat a könyvtárosok, a rendszergazda, és 

villamosmérnök-tanárunk végzik, saját munkakörükön felül. 

 

A hiányzó álláshelyeket vagy be kell tölteni, vagy pedig ellentételezni kell a többletfeladatok 

ellátóit. 

 

A nevelő-oktató munkát segítők, és a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak sajnos 

kimaradtak az életpályamodellből, amennyire hatásköröm és lehetőségem engedi, igyekezni 

fogok, hogy helyzetükön javítsak. 
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V. NEVELÉSI PROGRAM 

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, 

hogy felkeltse tudás iránti étvágyunkat, 

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, 

és az alkotás izgalmára,  

hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, 

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

A Nobel-díjas, tudós professzor után nehéz megszólalni. Pedagógia meggyőződésem, 

hogy nevelni csak szeretettel, következetesen és hitelesen lehet.  

Belső pályázóként jól ismerem az iskola nevelési programját, kialakításában magam is 

részt vettem. A pedagógiai programban megfogalmazott elvek jól kifejezik az általános 

nevelési célt, így ez véleményem szerint nem igényel különösebb változtatást. 

A nevelés és az oktatás párhuzamos feladatok, egymást folyamatosan áthatják. Munkánk 

során akaratlanul is nevelünk. Ez akkor értékes, ha céltudatosság és kitartó munka, pedagógiai 

optimizmus és megújulás, igazságosság és emberség jellemzi. 

 

Alapelveim az alábbiak: 

 humánum és értékközvetítés, 

 pedagógiai egységesség, 

 kollektív értékeink tisztelete és védelme, 

 a kötelességek és a jogok harmóniája, 

 egyéni odafigyelés, esélyegyenlőség és esélyteremtés, 

 az alkotó munka megbecsülése, 

 kompetens és önmagukat feltaláló emberek nevelése, 

 nem feltétlen a tárgyi tudás mindig a legfontosabb, hanem hogy a tanuló megszeresse 

az adott tantárgyat, azon keresztül pedig iskoláját, 

 a diák tanuljon meg tanulni,  

 találja meg későbbi szakmáját, hivatását, 

 az iskola az életre neveljen, használható és piacképes tudást kell adjon, mert nem halat 

kell adni, hanem meg kell tanítani halat fogni. 
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1. Erkölcsi, világnézeti nevelés 

Legfőbb nevelési cél a jellemes emberré válás folyamatának segítése. Olyan alapot kell 

adni a tanulóknak, hogy büszkén, bátran és nyugodt lelkiismerettel felvállalják 

cselekedeteiket, minden következményével együtt. 

Munkánk során a nevelés valamennyi területét érintjük, érintenünk kell. A világról 

alkotott legfontosabb nézeteket alakíthatjuk indirekt módon, a feldolgozott 

tananyagtartalmakon keresztül, megismertetve a különböző eszmeáramlatokat, azok előnyeit, 

hátrányait, előtérbe helyezve azokat a példákat, amelyek a békés konszenzusos megoldásokra 

tanítanak. 

Az erkölcsi nevelés eredményeit nagyban csökkenti a média hatása, amelynek nem célja a 

klasszikus erkölcsi értékek hirdetése. Ezt nekünk lehetőségeink szerint kompenzálni kell. 

2. A közösségi nevelés 

A közösségi nevelés legalább olyan nehéz terület, mint az erkölcsi nevelés. A modern 

társadalom sem tudja nélkülözni a közösségi szabályokat ismerő, betartó és vele élni tudó 

embert. A diákönkormányzaton keresztül lehetőség van gyakorolni a civil szerveződés és a 

demokratikus képviselet szabályait. Fontos a tanulók aktivitását megnyerni, mert ebből 

önmaguk számára sokat profitálhatnak. A közösség alakítása során fontos a csoportért való 

kiállás, a szolidaritás. A különböző csoportos munkák jó színteret biztosítanak a közösségi 

szellem alakításának, ezért a kötelező foglalkozásokon kívül szükség van a szakmai, irodalmi, 

művészeti, sport- és szakkörökre is. 

3. Az egészséges életmódra nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés régóta napirenden van, napjainkban adminisztratív 

módon is megjelenik. A tudaton keresztül lehet eredményt elérni, ha sikerül megértetni, hogy 

a mesterséges termékek rendszeres, néha kizárólagos fogyasztása káros, sőt végzetes 

változásokhoz vezet. Sajnos sok esetben a szegénység, máskor pedig éppen a gazdagság vezet 

az egészségtelen táplálkozáshoz. 

Munkánk során be kell mutatni az egészségtelen és mértéktelen táplálkozás, az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás, valamint a kábítószer-használat drasztikus következményeit, 

ön- és közveszélyességét. A dohányzás területén az elmúlt években sikerült eredményt elérni. 

A jogszabálynak megfelelően az iskola területén nem dohányzik sem tanuló, sem felnőtt.  
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Hatékony, ha a pedagógus saját példájával tudja szemléltetni az egészséges életmódot. Így 

nagy szerepük van a testnevelőknek is az életmód alakításában – ha ők el tudják érni, hogy a 

fiatalok megérezzék a mozgásból eredő kellemes közérzetet és megértsék a mozgás 

szükségességét, akkor nyert ügyünk van.  

4. A környezeti nevelés 

Nem kevésbé fontos a környezeti nevelés, hiszen a károsított környezetnek közvetlen 

hatása van az egészséges életmódra. Minden tantárgy kapcsán megtalálható a környezettel 

való kapcsolat, így minden pedagógusnak felelőssége van az élhető jövő biztosításában. A 

szakmai képzés és a természettudományok tanítása során különösen jó lehetőség van a 

termelés és a környezet kölcsönhatásának bemutatására. 

A létfenntartó rendszerrel kapcsolatban újabb és újabb kutatási eredmények jelennek meg, 

felhívva a figyelmet a környezetet ért hatások következményeire. 

A felnövekvő tanulók hamarosan aktív részesei lesznek a természet adta lehetőségek 

kihasználásának. Tudatában kell lenniük, hogy munkájuk milyen hatással van a környezetre, 

milyen ártalmakat okoz, amely aztán visszahat majd rájuk. Feladatunk rávilágítani a 

fogyasztás és a környezet közti egyensúly fenntartására, a pazarlás környezetkárosító 

hatásaira. Erre az oktatás minden színterét fel kell használni, különös tekintettel az iskola fő 

profiljára, amely az épített környezet alakításában aktívan vesz részt. 

Továbbra is feladat iskolánk épített és természeti környezetének karbantartása, felújítása a 

tanulók közreműködésével, majd felhasználása pihenésre, kikapcsolódásra. 

 

5. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése 

Iskolánk fontos küldetése, hogy helyzetbe hozza azokat a tanulókat, akik az általános 

iskolában a második vonalba, vagy a háttérbe szorultak. Kiemelt figyelmet igénylő 

tanulóinkat integráltan neveljük, szakemberek bevonásával, az egyéni odafigyelésre és a 

differenciálásra törekedve. 

Ennek szellemében a sajátos nevelési igényű (SNI), és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulókat nem pusztán felmentjük az adott tantárgyból 

az értékelés alól, hanem biztosítjuk a szakvéleményekben leírt egyéni fejlesztést is. A SNI 

tanulóikat óraadó gyógypedagógus, a BTM tanulókat szakvizsgázott pedagógusunk fejleszti. 

 



31 

 

A kiemelten tehetséges tanulókat külön további órák keretében készítjük tanulmányi, 

szakmai, kulturális, sport versenyekre továbbá tanulmányi vizsgákra. 

A hátrányos helyzetű tanulókat hivatott szociálisan segíteni a Táncsics Mihály 

Középiskolai Alapítvány. Az osztályfőnökök a 9. évfolyamon dokumentáltan is mentorálják a 

hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanulókat, megelőzve a fegyelmi problémákat és a 

lemorzsolódást, segítve a lelki problémák és a konfliktusok feloldását, a kiutak és a 

megoldások keresését, támogatva a tanulási folyamatot. 
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VI.  AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE 

 

1. A tagintézmény belső kapcsolatai 

„Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok” 

(Kazinczy Ferenc) 

 

Elvem a nyílt, őszinte, empatikus és segítő odafordulás. A vezetés 90%-a 

kommunikáció, ennek alapja a partnerség, a kölcsönös bizalom, a támogató, embernövelő, 

hitet, reményt, szeretetet ébresztő légkör.  

Az információ és az informálás mindig legyen teljes, időben és célirányosan megtett, 

egybevágó és empatikus. A vezetői és a pedagógiai kommunikáció nem válhat egyoldalúvá, 

nem szabad, hogy mindig csak a feladatkiadásról és a fegyelmezésről szóljon.  

Napjaink információözönében érdemes mindig mérlegre tenni, hogy az adott és a kapott 

információ kiállja-e a próbatételeket: igaz-e, hasznos-e? A vélt vagy valós igazság öncélú 

kimondása csak akkor ér valamit, ha általa fejlődik majd valaki vagy valami.  

Az időmenedzselés napjaink egyik legnagyobb kihívása. A globális társadalom és a 

virtuális világ tele van idő és energia vámpírokkal, érdemes tőlük távol tartani magunkat és az 

iskolát.  

Tengernyi felesleges információ nehezíti ma az eligazodást és a tisztánlátást. Nem 

szabad, hogy előforduljon, hogy fontos dologra ne jusson kellő idő, haszontalanságra pedig 

igen. A sas nem vadászhat legyekre. 

Rohanó világunkban érdemes kerülni a tartalmatlan, haszontalan vagy éppen negatív 

eszmecseréket, érdemesebb inkább azzal foglalkozni, ami konstruktív és produktív, hasznos 

és eredményt hoz. 

Érdemes kerülni a rémhírek, a féligazságok felelőtlen terjesztését, a problémák 

aránytalan felnagyítását, az ördög falra festését, a hisztérikus hangulat keltését, és az 

elhamarkodott, megalapozatlan ítélkezést egyaránt. Azt még sohasem bántam meg, amit nem 

mondtam, csak azt, amit igen. Édesapámat idézve, ha jót nem tudsz, rosszat inkább ne! 

 

Az intézményi kommunikáció szervezett színterei 

A vezetői értekezletek, a hó eleji nevelőtestületi értekezletek, a nem önmagáért 

szervezett munkaértekezletek csak akkor érnek cél, ha előkészítettek, tartalmasak és 

informatívak. Nem szeretnék formális és felesleges értekezleteket tartani.   
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Szeretném viszont elérni az érdemi és konstruktív jelenlétet, ahol a pontos megjelenés 

nem opcionális, mert aki kimarad, az lemarad. Kérek minden érintettet, hogy ezeket az 

alkalmakat használjuk ki a problémák megbeszélésére. Kerülendő az a rossz gyakorlat, hogy 

valaki az elfogadást követően kezd el kikezdeni egy meghozott döntést, melynek 

meghozatalában ő is részt vett, csak a problémákat nem jelezte időben. 

Alapvető fontosságú az információ áramlásának biztosítása az iskolai hierarchia 

rendszerében. Az igazgatónak tájékoztatnia kell helyetteseit és a részterületek vezetőit, a 

vezetők a beosztottakat, a tanárok, különösen az osztályfőnökök pedig a tanulókat és a 

szülőket. 

Az éves szülői munkaközösségi és diákközgyűlések fórumot biztosítanak a szülők és 

tanulók széles körét érintő dolgok megbeszélésére, lehetőség szerinti megoldások keresésére. 

Fontos kialakítani a tanulókban a felelős, megfontolt véleményalkotást, a másik fél 

véleményének tiszteletben tartását, saját érdekeik képviseletét. 

A virtuális tér ma már az intézményi kommunikációnak is fontos színtere. Az iskolai 

intraneten keresztül történik a helyettesítések kiírása, számos pedagógus munkát szervező 

információ, beosztás megjelenítése, és a levelezőrendszer.  

Azt gondolom, élni kell a tájékoztatás, a híradás, az elért eredmények megosztása, 

végső soron a PR tevékenység erősítésének minden módjával. 

Ma már az átlag pedagógustól is elvárt nemcsak online eszközök használata, hanem az 

online kapcsolattartás is tanítványaival. Mindenkit ott kell utolérni, ahol elérhető.  

A szakmai együttműködések és továbbképzések területén is egyre nagyobb teret nyer az 

online megvalósulás. Gondolok itt pl. a blended típusú továbbképzésekre, a webináriumokra, 

az online vizsgákra. Aki kimarad, az lemarad. 

Napi munkánkban nem csak az ügyes-bajos dolgok megoldása a cél, hanem közel 

kerülni a mai ifjúság lelki gondjainak megértéséhez, miközben lebontjuk a merev falat a 

tanár-diák között, és felépítjük a bizalmon alapuló pedagógus-tanítvány viszonyt. Erre jó 

lehetőséget biztosítanak a közös tevékenységek, a kirándulások, a diáknap, a sport, a kötetlen 

beszélgetések, az on-line kapcsolattartás. A gyakorlati foglalkozások és kollégium különösen 

jó terepe a diákokkal való kapcsolatépítésnek, hiszen itt sokkal több időt tölt együtt tanár és 

diák, fokozott az egymásrautaltság. 

Az iskolai munka jó légkörének alapja a jó vezető - tanár - diák viszony. 
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Itt kell szóljak az elektronikus kommunikációról is. Jómagam büszkén állíthatom, hogy 

minden - kommunikációs csatornától független - megkeresésre időben és érdemben 

válaszoltam és válaszolok. 

 

A belső elektronikus kommunikáció terén sajnos meghonosodtak olyan rossz 

gyakorlatok, melyek javításra szorulnak:  

 

 Kapott e-mail, vagy saját csatolmány megjegyzés nélküli továbbítása. Elektronikus 

leveleket tudatosan, célirányosan, a szükséges kapcsolódó információkkal felszerelve 

szabad csak elküldeni vagy továbbítani: mi a kapcsolódó feladat, mi a határidő, és ki a 

felelős. 

 Az elektronikus kommunikációs csatorna irreleváns használata: nem ránézni az iskolai 

e-mail címre, nem válaszolni, arra, amire kellene. 

 

Ahhoz persze, hogy a kommunikáció működjön, szükség van az informatikai 

eszközpark bővítésére, minimum a nagy tanárikban. Elengedhetetlen a megbízható 

internetkapcsolat. 

 

Igen, valóban: megbízható és jól működő kapcsolatokra van szükség. 

 

A nevelőtestület, mint közösség 

Az iskola nem csupán egy szervezet, hanem egy emberi közösség. Azt, hogy milyen 

iskolát szeretnék, már leírtam.  

Ha meglesz a jó iskolai légkör, akkor azt ki kell vinni, el kell mondani kapcsolati 

körünkben is. Mivel a köztudatban iskolánkról egy 30-40 évvel korábbi kép él, ezért 

felvilágosító feladatunk nem kevés. Minden iskolapolgárnak saját jól felfogott érdeke, hogy 

iskolánknak jó hírét vigye. 

Azt gondolom, van mire büszkének lenni, gondolok itt a fogyatkozó tanulói létszám 

ellenére évről-évre elért kiváló versenyeredményekre (szakmai, tanulmányi, sport, és 

kulturális téren egyaránt). Mindezt a jövőben befelé és kifelé is sokkal jobban ki kell 

domborítani. 

Iskolánknak igen gazdag és élő hagyományrendszere volt, amelynek fontos szerepe van 

a csapatépítésben, egymás megismerésében és elfogadásában; nagymértékben, és igen 
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pozitívan alakítja a pedagógusok közti kapcsolatrendszert, végeredményben a szervezeti 

kultúrát.  

A közösség építését szolgálja a szabadidős közös programok lehetősége is. A 

nevelőtestületbe újonnan bekerültek nem is tudják, hogy voltak pl. szilveszteri bulik, 

szalagavatót és pedagógus napot követő zenés, táncos összejövetelek, henyei évzárók, 

tantestületi kirándulások, méltó nyugdíjas búcsúztatók stb. 

Az ünnep az iskolaépítés része. Ami megmaradt tovább kell vinni; ami kiüresedett, 

tartalommal kell megtölteni; ami kihalt, de volna rá igény, azt fel kell éleszteni. Ezen a téren 

is számítok Kollégáim kreativitására, tevékeny részvételére és szervező munkájára egyaránt. 

 

 

Szakszervezet és Közalkalmazotti Tanács 

A szakszervezet (iskolánkban a PSZ) és a KT jogosítványait a mindenkori jogszabályok 

rögzítik, ez alapján kívánok tartalmas és nem formális együttműködést építeni. Mindezen 

felül jómagam kellő szociális érzékenységgel rendelkezem. Azt azonban tudni kell, hogy csak 

a felvetett és artikulált probléma kel életre, mivel mondott szóból ért az ember. Kérek 

mindenkit, jelezze, ha problémája van (lehetőleg megoldási javaslattal) vagy méltánytalannak, 

aránytalannak tart valamit.   

A lehetetlen elvárásokat azonban kerüljük, mert a tagintézmény-vezető nem tud segíteni 

a hatás- és jogkörén kívül álló problémák megoldásában; jelezni viszont tudja. Sajnos oktatási 

rendszerünkben még mindig vannak olyan feladatok, melyek működését jogszabály nevesíti, 

vagy elvárja, de nem tesz mellé pótlékot. Ilyen pl. a DÖK segítő munkája, az intézményi 

önértékelési csoportban végzendő munka stb. 

Csak ígérni tudom, hogy keresni fogom az alkalmat, a lehetőséget és a forrást, hogy 

ezen tevékenységek legalább részben honorálásra kerüljenek. 

A közösségépítésben kiemelten számítok az alapszervezeti titkár és a KT tagok 

segítségére. 
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2. A tagintézmény külső kapcsolatai 

 

„Honesty is the best policy” 

(angol közmondás) 

 

Iskolánk jellegénél fogva rendkívül kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik: 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2015. július 1-től iskolánk a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézménye. Alapvető 

fontosságú a VSZC és a tagintézmény közötti jó kapcsolat. Jómagam a lassan elmúló évvel 

kiváló szakmai és emberi együttműködésről számolhatok be saját tapasztalatként.  

A VSZC vezetőinek jogait és kötelességeit, felelősségi és hatáskörét, munkáltatói 

jogkörét a Szervezeti és Működési Szabályzat részletezi. A munkáltatói jogkör gyakorlásának 

területén a főigazgató meghatározott hatásköröket ruház át, az igazgató pedig javaslattétellel 

él szintén meghatározott esetekben. 

Őszintén remélem, hogy kapcsolatunk és együttműködésünk a jövőben is felhőtlen és 

gyümölcsöző marad további közös feladataink megvalósítása során, a szakképzésért. 

 

EMMI, NGM 

 

MKIK, 

kamarák,  

szakmai szervezetek 

Munkáltatók 

Szülők 

Tanulók 

Rendőrség, 

Katasztrófavédelem 

Honvédség, 

Egészségügyi 

intézmények, 

MÁK, TB 

KLIK, 

VMJV 

 

ISKOLA 

 

VSZC 

 

NSZFH, OH 

Kormányhivatal, 

POK 

Főiskolák, egyetemek A VSZC tagintézményei 

Általános és középiskolák, 

kollégiumok 

Művelődési intézmények 
(színház, múzeum, 

könyvtár, levéltár stb.) 

Települési 

önkormányzatok 

Nevelési Tanácsadó, 

Családsegítő 

 
Média, 

Szakszervezet, 

Egyházak, 
Sport, kulturális, karitatív 

egyesületek 
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Társiskolák 

Elmondhatom, hogy igazán jó munkakapcsolatban vagyok a VSZC tagintézmények 

vezetésének tagjaival. Gyakran fordulunk egymáshoz bizalommal és nyújtunk egymásnak 

segítséget.  

A veszprémi gimnáziumok vonatkozásában szintén számos kollégával vagyok jó 

emberi és szakmai kapcsolatban, gondolok itt nem csak az iskolavezetésben dolgozókra, 

hanem a történelem és a földrajz szakos kollégákra is. 

Szintén jó kapcsolatról tudok beszámolni városunk általános iskolái vonatkozásában, 

melyet évtizedes közös munka alapozott meg, a tanulók megalapozott pályaválasztását 

segítendő. 

Köszönöm nekik, és büszke vagyok arra a több esetben már-már baráti jó viszonyra, 

amely kölcsönösen elősegíti munkánkat. 

 

A szülői ház 

Minden tanuló kapcsolódik egy szülői házhoz, mert jelenleg nincs intézeti neveltünk, 

mégis az osztályok többségében nehéz a szülőket elérni. Ennek több oka is van. Sokan 

elintézettnek tartják gyermekük sorsát, ha beíratták egy szakképző iskolába, mondván csak 

szakma legyen a kezében. Az éves munkaprogramban szereplő két szülői értekezleten és két 

fogadóórán többnyire azok a szülők jelennek meg, akik tudatosan menedzselik gyermekük 

előrehaladását a tanulmányokban. Ezek a gyerekek jellemzően a jobb tanulók. 

A hagyományos családlátogatás már gyakorlatilag megszűnt, helyette van egy gyorsabb 

megoldás: a mobiltelefon és a facebook. Ha törekszünk a kapcsolattartás megszervezésére 

már az iskolába való jelentkezéskor, akkor sok későbbi problémát megelőzhetünk. A közös 

együttműködés alapjának tartom, hogy a jogszabályoknak megfelelően írásban tájékoztatjuk 

őket gyerekük elégtelen tanulmányi előmeneteléről, esetleges igazolatlan hiányzásáról és 

annak következményeiről. A jelenleginél nagyobb szükség lenne a szülők aktivitására 

gyermekük érdekében. 

Fontos szempont a szülői és a tanulói elégedettség. Az iskola megítélése tárgyában 

tudni kell, hogy egy elégedetlen ember többet ront a hírnéven, mint száz elégedett, mert az 

elégedetlen másik száz embernek elmondja a panaszát, az elégedett pedig általában hallgat. 
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Szülői és tanulói érdekképviselet (SZM és DÖK) 

A mai világban örvendetes, hogy vannak még, akik egy közösségért társadalmi munkát 

vállalnak.  Alapállásom az érdekképviseletek irányában az, hogy a megalapozott és jogos 

felvetéseknek, kéréseknek nem az akadályát, hanem a megoldását kell keresni természetesen a 

lehetőségeken és a törvényi kereteken belül. 

A szülői kapcsolatok szervezeti formája a szülői munkaközösség, melynek aktív 

működtetése továbbra is célom. A különböző iskolai rendezvények jó lehetőséget adnak a 

kapcsolatépítés kevésbé hivatalos formájára is. A szülői munkaközösség elnökével régi jó 

viszonyban vagyok, olyannyira, hogy fél szavakból is értjük már egymást. Köszönöm az 

eddigi közös munkát, melynek folytatására számítok. 

 Az idei tanévvel a diákönkormányzat tevékenysége felpezsdült. Ez jól mutatja, hogy 

milyen sok múlik egy agilis és motiváló vezetőn. A DÖK munkáját támogató pedagógus 

Kollégám munkáját csak megköszönni lehet. 

 

Munkáltatók 

A gyakorlati oktatás pillérét képezik a vállalkozók és a különböző cégek. A duális 

képzés arról szól, hogy a szakiskola 9. évfolyamának gyakorlati képzése a tanműhelyben, míg 

a további képzés külső gyakorlati munkahelyen történik (ettől duális). 

Évente megközelítőleg 80 munkáltatóval állunk kapcsolatban, ahol a tanulók gyakorlati 

oktatása történik. A szakmát tanulók egyre csökkenő száma miatt sokszor előfordul, hogy 

nem sikerül a munkáltató tanulói igényét kielégíteni 

A munkáltatókkal való kapcsolattartás egyik fő eleme a tanév eleji munkáltatói értekezlet. 

Emellett természetesen állunk rendelkezésükre a gyakorlati képzés igazolásában, gyakorlati 

programok biztosításában vagy pályázati támogatásban. 

A munkáltatókkal való kapcsolat építésében, a meglévők elmélyítésében jelentős – 

jelenleg kihasználatlan – potenciált és lehetőséget látok. 

 

 

Kamara 

A munkáltatókkal való együttműködés megkívánja a tanuló és a munkahely közötti 

tanulószerződést, melyet a kezdetektől (1996-tól) következetesen alkalmazzuk, és ma már a 

jogszabályok is erre köteleznek. Ennek megkötése a kamara feladata, továbbá a gyakorlati 

munkahelyek minősítése is. A kamarával való egyeztetést, közös véleményalkotást a 

szakképzést érintő kérdésekről továbbra is az együttműködés fő területének tartom. 
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Média 

Az írott és elektronikus médiában való megjelenés, a pozitív híradások iskolánkról és 

rendezvényeinkről, tanárainkról és diákjainkról rendkívül fontosak az iskolamarketing 

szempontjából. Beiskolázással kapcsolatos feladatkörömnek köszönhetően nagyon jó élő és 

működő kapcsolatokkal rendelkezem a megyei napilap, a városi hetilap, a helyi televízió és a 

Méz Rádió irányában. A szakképzés presztízsét emelő, iskolánk jó hírnevét öregbítő 

munkájukat, kiváló együttműködésünket ezúton is köszönöm. 

 

Európai kapcsolatok 

Egy jó iskolának biztosítania kell, hogy növendékei minél több lehetőséghez jussanak 

az Európai Unió országaiban való tapasztalatszerzésre. A külföldi utak motiválnak az idegen 

nyelv tanulására, a későbbi munkavállalásra a megismert országban. Az elmúlt években a 

korábban virágzó bajorországi kapcsolatunk - általam ismeretlen okok miatt - sajnos elhalt, 

újabb pedig nem lépett a helyébe. Reményeim szerint a határon túli kirándulások és 

rendezvények hoznak majd be újabb partneri kapcsolatokat. 
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VII. ÖSSZEGZÉS 

 

„Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 

a fundamentom Istentől való 

és Istentől való az akarat, 

mely újra építi a falakat. 

A víz szalad, a kő marad, 

a kő marad.  

(Wass Albert) 

 

Ebben a fejezetben röviden összefoglalom azokat a fontosabb gondolatokat, melyekben 

a változásokat megfogalmaztam. 

Alapvető igény, elvárás, szükséglet és alapfeltétel a jó munkahelyi légkör 

megteremtése. A pedagógusok és a diákok érezzék magukat otthon az iskolában, szeressék és 

vigyék jó hírünket. Ez az iskolamarketing alapja, így lesz tanulónk, munkánk, és így teljesíti 

iskolánk a küldetését a jövő szakembereinek kinevelésével. 

Iskolánk szakmai képzést nyújt, ezért fontos a megfelelő szakmai vezetés, a képzések 

korszerű műszaki színvonalát és elvárásait kielégítő megvalósítása, az ehhez szükséges 

feltétel- és kapcsolatrendszer kialakítása.  

Az iskola nagy múltú és jól bevált szervezeti kultúráját és hagyományrendszerét újjá 

kell éleszteni, a megmaradtakat nem parancsszóval, hanem szívvel és lélekkel kell újra 

megtölteni, ami elmaradt, és korábban jól bevált, újjá kell éleszteni.  

Mi magyarok, történelmünk során akkor tudtunk igazán nagyot alkotni, mikor már 

teljesen reménytelen volt a helyzet és mindenki más feladta volna. Hányszor kellett és 

hányszor tudtuk újjáépíteni a hazát. Jómagam ezúttal is bizakodó vagyok. Egyik Kollégámat 

idézve a félig töltött pohár nálam mindig félig tele van. A jövőbe vetett hitnek azonban a 

szakmai megalapozottság talaján kell állnia. 

Az igazgatónak kell legyen egy pozitív jövőképe, stratégiája, de nem ő az operátor. A 

megvalósításhoz azonban kellenek a megfelelő társak a vezetésben, segítők és támogatók a 

testületben. A léc magasan van. A vezető munkája legyen alapos, de nem körülményes; 

döntése legyen jogkövető és megalapozott, ugyanakkor követhető és kiszámítható. Az 

ellenőrzés és az értékelés javító szándékú, a visszacsatolás emberséges, de határozott és 

egyértelmű. A közös munkát nagyban segítené a szubszidiaritás, a szolgálati út betartása, az 

oda-vissza működő visszacsatolás. A jó vezető lelkesít és részt vesz, képvisel és integrál, 

szervez és értékel. 
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Fontos a személyes kapcsolatok erősítése és tartalmassá tétele az iskola valamennyi 

partnerével. Hangsúlyt kívánok fektetni a partneri elégedettség biztosítására. Meg kell 

történjen a folyamatok kiértékelése és a visszacsatolás. 

A gazdaságosság szem előtt tartása nem jelenthet puszta spórolást, hiszen a legfőbb 

érdekünk a minőségi szakképzés. 

 

Újra kell gondolni az alábbiakat:  

 

- Erősíteni kell a kommunikációt befelé és kifelé egyaránt. A megfelelő információ jusson el 

időben és valamennyi érintett félhez, mert azonos információ, azonos cselekvés. 

- Erősíteni kell a belső és a külső kapcsolatokat. Az iskolai munka csapatjáték, mindenkire 

szükség van, mert együtt kell dolgozni. 

- Meg kell valósuljon a tervezés, a szervezés, a végrehajtás, az ellenőrzés, az értékelés, a 

visszacsatolás és a döntés egysége.  

- Erősíteni kell az összjátékot a humánerőforrás menedzselése területén, a humán szervező és 

a részterületek vezetőinek sokkal intenzívebb bevonásával. 

- Biztosítani kell az arányos és egyenlő munkaterhelést. Feladat-ellátatlanság és aránytalan 

terhelés sem fordulhat elő. Az üres állásokat be kell tölteni, a várható nyugdíjazásokra előre 

fel kell készülni. A feladatok elosztását újra kell gondolni. 

- - Erősíteni kell a szakmaiságot: a megfelelő helyen legyen megfelelő ember, aki tudja és 

teszi a dolgát, együttműködik, szakmai kapcsolatrendszert épít, eredményeket ér el, forrásokat 

von be, külső és belső elismerést hoz. 

- Meg kell erősíteni a szakmai elméleti és a gyakorlati képzés; a belső és külső szakmai 

gyakorlati képzés összhangját. 

- Az elméleti és gyakorlati képzés egysége konkrét produktumokban is jelenjen meg, ennek 

nem lehetnek anyagi akadályai. Mindezek ugyanis referencia munkák is, melyek iskolánk és a 

szakképzés hírnevét öregbítik. 

- Meg kell erősíteni a pozitív üzeneteket és a pozitív visszacsatolásokat befelé és kifelé 

egyaránt. 

 

Együtt egymásért, együtt a Táncsicsért, együtt a szakképzésért! 
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VIII. MELLÉKLETEK 


