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képzésben részt venni kívánó fiatalok teljes keresztmetszetű igényét képes teljesíteni. 

Egyben azt is jelenti, hogy harmincöt év alatt - egy tudatos és következetes innovációs 

folyamat eredményeképpen - a város egyik stabil szakképző intézményévé vált. 

 
„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni,  

hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka 

örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, 

amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

(Szent-Györgyi Albert)19 

3. A SZAKMAI HELYZETELEMZÉSRE ÉPÜLŐ, AZ INTÉZMÉNY 

VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ PROGRAMOM 

3.1. Céltételezés 

 

 Pályázatom támogatása, igazgatói megbízatás esetén feladatomnak fogom tekinteni 

azon szakmai, pedagógiai értékek megőrzését, melyek az elmúlt 35 évben az intézményben 

felhalmozódtak, amelyeken keresztül az iskola ma már a város stabil középfokú szakképző 

tanintézményének számít. 

  Elsősorban arra fogok törekedni, hogy vezetői tevékenységemmel segítsem 

az oktatói testület alkotó szakmai és oktatói tevékenységét, megteremtve annak kedvező 

munkahelyi légkörét, szükséges létesítmény és tárgyi feltételrendszerét. 

Hiszem, hogy iskolát vezetni csak az ebben érintettek közös együttműködésével, az 

ehhez szükséges nyugodt, elfogadó és folyamatos kommunikációra épülő légkör 

megteremtésével, együttműködő közösség létrehozásával lehet. 

3.2. Vezetői hitvallásom 

 

Az állandóan változó környezeti kihívásoknak az intézmény akkor tud megfelelni, a 

változásokhoz csak akkor tud sikeresen alkalmazkodni,  

 ha vezetése rendelkezik a vezetői kompetenciákkal, 

 ha az intézmény dolgozói csapatként együtt tudnak működni, 

 ha a csapat tagjait innovatív gondolkodás és cselekvés jellemzi, 

                                                           
19 http://tanitoikincseim.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1192320 
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 ha csapat tagjai figyelnek a környezetre, és gyorsan reagálnak annak 

kihívásaira. 

Az intézmény vezetőjének meghatározó szerepe van a tantestület igazi csapattá 

szervezésében, a hatékony és eredményes intézmény működésében. 

Megfogalmazódott bennem, hogy olyan iskolát szeretnék működtetni: 

 Ahová a tanulóink szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör 

veszi körül őket. 

 Ahová a tanulóink szívesen járnak, mert figyelembe veszik testi, lelki 

szükségleteiket, elfogadják eltérő adottságaikat, változatos tevékenységeket 

biztosítanak számukra. (Egészségnap, Diáknap, Sportnap, „Lamping” napok, 

szakkörök20) 

 Amely rendelkezik jövőképpel, jól működő külső és belső kapcsolatrendszerrel. 

 Ahol az oktatói testület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azokat a 

tevékenységeket, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat. 

 Amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, 

a szülők, és a fenntartó igényeihez. 

 Ahol a szülők együttműködnek az iskolával nevelési-oktatási céljaik 

megvalósításában. 

 Ahol a kollégák keresik a pályázati lehetőségeket az iskola fejlődése érdekében.  

 Az eredményesen működő, jó iskolához a megfelelően képzett, innovatív, humánus és 

demokratikus vezető mellett egy „jó csapatra” van szükség. Ez a csapat legyen 

együttműködő, együttgondolkodó, nyitott az újra, kreatív és rugalmas. Mindig legyen 

lelkiismeretes, kiegyensúlyozott és jó kedélyű. 

 

3.3. Intézményvezetői alapelvek 
 

Iskolavezetői munkámban a hangsúlyt továbbra is az alábbiakra kívánom helyezni: 

 a folyamatosság,  

 az innovatívvitás megőrzése,  

 a stabilitás. 

 a biztonság 

                                                           
20 Az iskola Szakmai Programjának 88-89., 182. oldala 
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 az intézményvezetői fejlesztési tervben21 megfogalmazottak 

 az intézményi tanfelügyeleti eljárás alapján elkészített intézkedési 

tervben22 megfogalmazottak 

 

A képzés minőségének megtartása, az iskoláról kialakult kép javítása 

elengedhetetlen. E cél érdekében a marketing tevékenységet erősíteni kívánom, a jó – 

tanulói és oktatói – eredmények javítását ösztönzöm, feltételeinek megteremtésére 

törekszem. 

A „Lamping” név kötelez.  

3.4. A képzési struktúra vonatkozásában 

A jelenleg érvényes jogszabályi kereteket figyelembe véve a kialakult képzési 

szerkezetet megalapozottnak tartom. Természetesen folyamatosan keressük azokat a 

szakmákat, amelyek beépíthetőek a képzési struktúránkba, a munkaerőpiac igényli és 

erősíti a beiskolázási lehetőségeinket.  

Meggyőződésem, hogy továbbra is meg kell teremteni a képességeik és 

előképzettségük alapján gyenge teljesítményre képes tanulók számára a felzárkóztatás 

lehetőségét.  

A szakképzés területén az új Szakmajegyzék adta lehetőségek ismeretében a 

képzési kínálatot meg kell tartani, és lehetőség szerint bővíteni kell.  

Meg kell tartani, lehetőség szerint bővíteni a felnőttképzés szerepét a képzési 

struktúránkban. 

3.5. Beiskolázás vonatkozásában 

Egy intézmény egyik eredményességi mutatója az iskola iránti érdeklődés. Az 

elmúlt időszakban megállt az iskola létszámának csökkenése, sőt a legutóbbi KIFIR 23 

adatok alapján már növekedés indult el. 

Az iskola hírneve fokozatosan javult, amihez hozzájárult az intézményben folyó 

kiváló munka.  

                                                           
21 Intézményvezetői fejlesztési terv a 2018.október 5-i vezetői tanfelügyelet megállapításai alapján, 2019. 

január 01-től (Folyamatazonosító: B5LLMTZZ94WZBVIM) 
22 Intézkedési terv 2019-2024 intézményi tanfelügyeleti eljárás alapján (Intézményi tanfelügyeleti eljárás / 

CUPUWDYB00CIY62A) 
23 KIFIR (KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI INFORMÁCIÓS RENDSZER) Oktatási Hivatal 



Igazgatói pályázat  Agócs Attila 

Oldal - 28 - / 34 
 

Az egyik legfontosabb feladat a beiskolázás marketingje. A helyi média, 

ismertetők, hírek, hirdetések adta lehetőségek kihasználása az iskolai eseményekkel 

kapcsolatban, kihasználva a Kaposvári Szakképzési Centrum által nyújtott lehetőségeket. 

A beiskolázás érdekében folyamatosabb kapcsolattartás szükséges a beiskolázási 

körzet általános iskoláival, továbbá az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) 

bevonása a pályaválasztási kampányba. Sok kreativitásra, csapatmunkára, és nem utolsó 

sorban önkéntes munkára is szükség lesz. 

3.6. Az intézmény létesítmény- és tárgyi feltételrendszerének vonatkozásában 

 A meglévő iskolai épületek felújítása, javítása, korszerűsítése mellett fontos feladat 

folytatni az épületegyüttes környezetének rendbetételét, az iskola udvarán kialakított 

tanulói terek (pl: a „Jövő kapuja”, szaletlik a belső udvaron) parkosítását, az esztétikus 

környezet kialakítását, és a közlekedési utak javítását.   

Kiemelt terület az olyan iskolai környezet megteremtése az intézmény falain belül 

és kívül, amely az esztétikai szépérzéket, a gyakorlatias hasznossággal párosítja, a 

biztonságos egészséges fejlődést megalapozza a tanulók számára.  

Kiemelt jelentőségű a tudatos környezetvédelem mellett a szelektív 

hulladékgyűjtést megerősítése, a tanulókban tudatosabbá tenni a fenntarthatóság 

szemléletét. 

Az energiatakarékosságot szem előtt tartva fontos feladat: 

 az asztalos tanműhelyben a szilárdtüzelésű (fabrikett) kazán beüzemelése 

megfelelő mennyiségű brikett esetén,  

 az asztalos műhelyben keletkező forgács további brikettálása, így a hulladékot 

is hasznosítjuk, 

 a meglévő falszerkezet hőszigeteléssel való ellátása, hogy megfeleljen a 

jelenlegi, korszerű energetikai24 előírásoknak (a meglévő főépület szigetelése 

folyamatban), 

 korszerű nyílászárók beépítése a régiek helyett (a főépület megújítása 

folyamatban)25, 

 további napelemek beszerzése, 

 az energetikai pályázatokon való további részvétel26, 

                                                           
24 A jelenlegi falszerkezet hőtechnikai mutatója, U=1,1-1,5 W/m2K, míg az elvárt és korszerű falszerkezetnek 

U=0,45 W/m2K. (TOP-6.5.1-19 pályázat keretében) 
25 TOP-6.5.1-19 pályázat keretében 
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3.7. Az eszközrendszer vonatkozásában 

 

A hangsúlyt elsősorban a minőségi fejlesztésre kell helyezni, amely tartalmazza az 

újabb technológiákat, eszközöket. 

A konkrét erőforrások ismeretében a munkaközösségek bevonásával, véleményük 

kikérésével kell dönteni a tényleges eszközfejlesztésről, figyelembe véve a fentiekben 

megfogalmazott fejlesztési elvet. 

Elméleti és gyakorlati oktatás viszonylatában a meglévő eszközrendszer jobb 

kihasználását kell elsősorban szorgalmazni, megteremtve a szükséges fejlesztés lehetőségét 

is, szem előtt tartva a pályázatokon elnyert eszközök hatékonyabb kihasználását. 

3.8. Az oktatói és alkalmazotti közösség vonatkozásában 

 

A pályázatom középpontjába továbbra is az oktatói testületet helyezem.  

Az elmúlt 34 év közös szakmai munka után bizalommal számítok a kollégák szakmai 

tapasztalataira, tudására, észrevételeire, javaslataira, kritikáira, melyekre építeni kívánok 

intézményi célok megvalósítása során.  

Bízom abban, hogy a testület tagjai a több évtizedes szakmai tudást, gyakorlatot, 

nevelési és oktatói értékeiket a mindennapok gyakorlatában továbbra is átadják, mások 

számára alkalmazhatóvá teszik.  

Fontos feladatnak tartom: 

 A gyakorlati oktatás személyi feltételeinek megoldását. A beiskolázási 

tendenciából az épületgépészeti, vízügyi és szépészeti szakmákban keresünk olyan 

oktatókat, akik a szakterületük legfrissebb technológiáit is ismerik és oktatják a 

szakmai képzésben 

 Az elméleti képzésben keresünk magyar nyelv és irodalom tantárgyat oktatókat, 

valamint az építőipari ágazat tantárgyait oktatót, felkészülve a várható nyugdíjba 

vonulásokra. 

 Az oklevélszerző tanulmányokon túl úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatás 

területén reális igényként megfogalmazódó továbbképzéseket beillesztjük az 

aktuális beiskolázási tervünkbe. 

                                                                                                                                                                                
26 Az oktatói műszaki végzettségű mérnökeinek segítségével 
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 Fontosnak tartom a tantestület "oktatói arculatának" formálását iskolán, 

munkaközösségen belüli alkotó vitákkal, illetve tudatos önképzéssel. E területen a 

jövőben nagyobb feladatot kell vállalnia az egyes részterületek pedagógiai 

munkáját irányító és felügyelő vezetőknek. 

 Intézményvezetői fejlesztési terv alapján megkezdett folyamatokra:  

o Az oktatói munka irányítására nagyobb hangsúly fektetése, az egyéb vezetői 

funkciókkal a helyes arány megteremtése.  

o Az intézményen belüli kétirányú információáramlás erősítése, hogy az 

oktatók időben megkapják a munkájukhoz szükséges információkat, 

valamint részükről a visszajelzések határidőre megérkezzenek. 

o Az adminisztrációs munka további digitalizálása. 

o Erősíteni, fejleszteni kell a tantárgyi ellenőrzéseket, azok rendszerességét, 

tervezését és összehangolását. Erősítendő a pedagógiai munka ellenőrzése, 

irányítása – az arányok megteremtése.  

o Duális képzést erősíteni kell.  

 Intézkedési terv (2019-2024) alapján megkezdett folyamatokra: 

o Az értékelési rendszer egységes betartása, munkatervek és beszámolók 

koherenciája. 

o Folyamatos ellenőrző-értékelő tevékenység az intézményvezetés részéről. 

o Intézményi elégedettségmérés. 

o A végzős diákjainkat motiváljuk, hogy a vizsga utáni továbbtanulásról, 

illetve a munkaerőpiacon történő elhelyezkedésükről adjanak tájékoztatást 

(továbbtanulási mutatók nyomon követése, Pályakövetési rendszer 

működtetése). 

 A digitális munkarendből eredő tapasztalatok összegyűjtése, értékelése és 

felkészülés az esetlegesen bekövetkező ismételt digitális oktatásra, online képzésre. 

3.9. Technikai dolgozók 

 

Az iskola fontos dolgozói, a nevelő-oktató munkát közvetlen segítő alkalmazottak 

(az iskolatitkár, rendszergazda, laboráns) és a technikai dolgozók (a gazdasági 

ügyintéző(k), a portások, karbantartó, az udvarosok és a takarítók). Az ő munkájuk 

nélkül az intézmény működése lehetetlenné válna, ezért megbecsülésüket, a velük való 
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együttműködést fontosnak tartom. Továbbra is lelkiismeretes, pontos munkát, a 

nevelés-oktatás feladataival való azonosulást várok el tőlük. 

3.10. Szervezet fejlesztésére irányuló elképzelések 
 

Az iskola eredményesebb működése érdekében nem kerülhetem el a belső struktúra 

átgondolását. Ebben a szervezetben mindenki tudja, hol van a helye, milyen feladat-, 

felelősségi és feladatköröket lát el, mindez a hatékonyabb működés érdekében a munkaköri 

leírások felülvizsgálatát, esetleg újragondolását jelenti. 

Továbbra is biztosítani kívánom, hogy a munkaközösség-vezetők (mint a szervezet 

középvezetői) a kibővített intézményi vezetőség munkájában részt vegyenek és a fontos 

kérdésekben véleményt alkothassanak. 

Egyúttal erősíteni kívánom a munkaközösség-vezetők ellenőrző és segítő szerepét. 

A racionális munkaszervezés és a többirányú kommunikáció hatékonyságának 

növelése érdekében a heti rendszerességgel megtartott kibővített vezetőségi 

értekezleteknek fontos szerepet tulajdonítok. A nevelőtestületi értekezleteket havi 

rendszerességgel, vagy sürgős megoldást kívánó események felmerülésekor tervezem. 

3.11.  Az intézményben folyó oktatói munka vonatkozásában 

 

 A levont szakmai tapasztalatokat szaktanári, munkaközösségi és iskolai szinten is 

érvényesíteni kell a ”holnap " oktatói munkájában.  

 A közismereti és szakmai képzés területén a munkaközösségeink kreativitásának 

fokozását, a módszertani munka javítását tekintem fontos feladatnak.  

 Emelni kell a közismereti, a szakmai, de a gyakorlati oktatás területén is a 

szemléltetés színvonalát. El kell érni, hogy a tanári demonstrálás meghatározó 

momentuma legyen a tanulói ismeretszerzés folyamatának. 

 Az oktatásban továbbra is elsődleges követelmény - az Országos 

Kompetenciamérések iskolánkra vonatkozó eredményeinek ismeretében - az 

alapkészségek tudatos fejlesztésén keresztül a szakmai ismeretek, jártasságok, 

készségek, illetve képességek kialakítása. 

 Nem a követelmények leszállításában, hanem az eredményesebb, igényesebb 

oktatói munkában kell keresni a megoldást. Ezért egészséges erőfeszítéseket 
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igénylő követelményszintet kell érvényesíteni az intézményben az oktatás és 

nevelés minden területén. 

 A sikeres szakmai vizsgák érdekében a tanulási nehézségekkel küzdő diákok 

számára – lehetőség szerint - fejlesztő pedagógusok nyújtsanak segítséget. 

 Iskolán belüli továbbképzések szorgalmazása, az új tanítási módszerek hatékony 

alkalmazása céljából. 

 Az oktatói alkotómunkák, kreatív tevékenységformák, projekttevékenységek 

támogatása. 

 Tanulóifjúságunk összetétele indokolttá teszi, hogy iskolánk minden dolgozója 

szociálisan érzékeny, empátiával rendelkező és segítőkész legyen. 

 A mindennapi oktató munkánkat áthatják az erkölcsi nevelés elvei, az emberi 

együttélés szabályainak megismertetése. 

 Továbbra is támaszkodunk az iskolapszichológus támogató együttműködésére. 

 Következetesség és megfontoltság a fegyelmi határozat alapján megszűnt 

jogviszonnyal rendelkező tanulók ismételt beiratkozása kapcsán. 

3.12. Pályázatok vonatkozásában 

 

Továbbra is szeretném megőrizni a pályázatokon - a pályázatok megírásában és a 

megnyert pályázatok megvalósításában - való aktivitást, mely sok önkéntes munkát is 

feltételez. 

3.13. Ellenőrzés, értékelés 

 

Az intézményben továbbra is rendszeres ellenőrzést kell megvalósítani a tanügyi 

dokumentációk szabályos vezetését, a gazdálkodás, a takarékossági előírások vizsgálatát 

illetően.  

Az oktatói munka adminisztrációs és pedagógiai feladatainak tervszerű, tudatos 

ellenőrzése folyamatosan végzett feladat. 

Az ellenőrzés minden vezető alapvető kötelessége. Ezért nagy hangsúlyt kívánok 

fektetni a rendszeres és folyamatos ellenőrzésre.  

Kiemelt szerepet szánok a vezetői óralátogatásoknak. Fontosnak tartom a tanügyi 

dokumentációk rendszeres és pontos vezetését, ennek ellenőrzését. 
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3.14. Az intézmény gazdálkodása vonatkozásában 

 

 Fontos feladatnak tartom a bevételi források megőrzését. 

Az intézmény üzemeltetése során keletkező költségek csökkentési lehetőségét 

folyamatosan vizsgálni kell. A saját bevételi forrás arányát a tervezett szinten kell 

realizálni. Fokozott belső ellenőrzéssel kell a takarékossági intézkedéseket érvényesíteni. 

3.15. Az intézmény partnerkapcsolatai vonatkozásában 

 
 A már felépített kapcsolatrendszert fenn kell tartani, korrekten érvényesítve az 

intézmény azon céljainak megvalósulását, melyek érdekében az egyes kapcsolatok 

kiépítésre kerültek. 

Külön kiemelem és támogatom a „családi házzal”, a szülőkkel fenntartott, illetve 

fenntartható, létesíthető kapcsolatokat. Meggyőződésem, hogy e kapcsolatok megléte 

nagyon fontos eleme az eredményes napi oktatói munkának. 

Kiemelt feladatomnak tekintem a ma már széles körben érvényesülő értékrend 

kialakítását, amelynek alapja a gyermek- és partnerközpontúság.  

A partnerközpontúság olyan szemlélet, amely segíti az oktatási intézmény és 

partnerei közötti kölcsönös elkötelezettség kialakulását. Arra ösztönöz, hogy az intézmény 

ismerje meg partnerei (külső-belső) igényeit, dolgozza össze azokat szakmai küldetéssé, 

folyamatosan tájékozódjon annak teljesüléséről, és a partnerei visszajelzése alapján 

végezze el a szükséges korrekciókat. 

 A partnerközpontúság kialakítása a minőségfejlesztés egyik legfontosabb eleme. 

Ahhoz, hogy a szolgáltatásainkat a változó társadalmi környezet elvárásaihoz tudjuk 

igazítani, nem elégedhetünk meg felszínes, közhelyszerű igazságokkal, hanem pontosan 

ismernünk kell a partnereink elvárásait és véleményét. Először azonosítanunk, majd 

rangsorolnunk kell a partnereinket, ezután jól átgondolt, szakszerűen végrehajtott mérések 

segítségével fel kell tárni az egyes partnercsoportok elvárásait, majd a mérések 

eredményeit be kell építeni a mindennapi munkánkba. 

4. Záró gondolatok 

 

Köszönöm a munkaközösségeknek, hogy javaslataikkal, az elmúlt 35 év 

tapasztalataival segítették a vezetői programom megírását. 
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Befejezésül meg kívánom jegyezni, hogy 

  az intézmény folyamatos működőképességének fenntartását, 

 a szakképzés - és közoktatás - előtt álló feladatoknak való megfelelést, 

 a munkaerőpiaci elvárások és a gazdálkodói szféra által támasztott 

követelmények teljesítését  

a oktatói testület tagjainak, valamint az iskola összes dolgozójának 

támogatásával és az intézmény gazdálkodási és szakmai felügyeletét ellátó 

Kaposvári Szakképzési Centrum  segítségével   tudom   megvalósítani.  

E célok megvalósításához kérem a tantestület, az alkalmazotti közösség, a diákok, a 

szülők és a fenntartó támogatását. 

 

„Ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom. Ha 

sokan álmodnak együtt, az egy új valóság kezdete.” 

(Friedensreich Hundertwasser)27 

 

Kaposvár, 2021. április 30. 

Tisztelettel: 

 

Agócs Attila 

 

                                                           
27 https://www.citatum.hu/szerzo/Friedensreich_Hundertwasser 
Friedensreich Hundertwasser (1928. december 15. — 2000. február 19.) osztrák építész, festő és filozófus                                      

https://www.citatum.hu/szerzo/Friedensreich_Hundertwasser

