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III. Vezetői program, fejlesztési elképzelések 
 

 

 

3.1 Az intézmény feladatai, küldetése 

 

 

„Az ember legfőbb kincse éppen a személyiség, melyet úgy tudunk megőrizni épen, ha 

készen állunk a szüntelen megújulásra.”  

(Goethe) 

 

 

Jelen és jövőbeni jelentősége az önállóvá vált intézménynek úgy következhet 

be, ha a Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium, valamint 

a Kaposvári SZC Barcsi Kollégium pedagógiai tevékenységének 

összehangolása és szerves egymásra épülése mellett, a folyamatosan változó 

elvárásokhoz igazodva, sikerül megőriznie értékeit, hagyományait, egyedi 

arculatát, de ugyanakkor nyitottnak maradnia. 

Úgy érzem, hogy ezen összetett és nagy kihívást jelentő feladatok 

végrehajtásához, korábbi tapasztalataim, a tehetséggondozás, felzárkóztatás 

terén megszerzett tudásom, a kollégiumi nevelő tevékenységben rejlő 

lehetőségekbe, a pályázatok megírásában, lebonyolításában szerzett 

tapasztalataim és a sikeres jövőbe vetett hitem segítségével én is hozzá tudok 

járulni. 

Ezek bátorítanak fel, hogy törekedjek az önállósodott KSC Barcsi 

Kollégium előtt álló - a korábbi évekhez képest semmivel sem könnyebb - 

időszak kihívásaira, magasabb vezetői beosztásban, az intézmény 

vezetősége, a kollégium pedagógusai, dolgozói, valamint diáksága 

segítségével hatékony megoldásokat találni. 

A gyerekek szeretetén alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó 

gyermekközpontú kollégium működtetésén kell fáradoznunk. 
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Nyitottnak kell lennünk a különböző hátrányokkal, adottságokkal, 

készségekkel, képességekkel rendelkező gyermekek, tanulók fogadására, 

integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésükre, sajátos igényeiknek 

megfelelő egyéni fejlesztésükre. Fontosnak kell tartanunk a tehetségjegyek 

feltárását, a tehetséges tanulók fejlesztését. Mindezzel esélyt, lehetőséget 

teremtve arra, hogy mindenki képességeinek, adottságának megfelelően 

fejlődhessen. 

A gyermekek, a szülők és a társadalom elvárásainak megfelelően, célunk a 

gyermekek/tanulók számára kor igényeinek megfelelő, értékálló, a 

harmonikus személyiségfejlődésük elősegítése, egyéni képességeik 

kibontakoztatása.  

 

Színvonalas nevelőmunka eredményeképpen alapelvé kell válnia: 

• képessé válnak tanítványaink az önálló ismeretszerzésre, 

véleményformálásra és cselekvésre, felelős döntések meghozatalára 

saját és a gondjaira bízottak sorsa iránt; 

• testileg – lelkileg egészséges, az esztétikai minőségre nyitott, 

autonóm, közösségbe jól beilleszkedő, a közjóra törekvő, harmonikus 

személyiséggé formálódnak; 

• európai polgárokként rendelkeznek azokkal a kulcskompetenciákkal, 

amelyekre minden egyénnek szüksége van a személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a 

társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

Alapvető feladatunknak kell tekintenünk: 

• a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának közvetítését, 

megőrzését, az egyetemes kultúra, az európai műveltség közvetítését, 

az értékmegőrzés formáinak megismertetését; 
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• tanítványaink erkölcsi érzékének, szellemi érzelmi fogékonyságának 

elmélyítését; 

• a tanuláshoz és munkához szükséges képességek, készségek, 

ismeretek és attitűdök együttes fejlesztését, az egyéni és csoportos 

teljesítmény ösztönzését; 

• a képességeiknek megfelelő továbbhaladás biztosítását, a 

tehetséggondozást és hátránykompenzációt, a továbbtanulásra és 

pályaválasztásra való felkészülés lehetőségét. 

Ebben a munkában a családdal együttműködve támaszkodnunk kell 

értékeinkre, hagyományainkra, eddig elért eredményeinkre, sikereinkre. 

Minderre biztosíték nevelőtestület szakmai felkészültsége, hivatástudata, 

nyitottsága, minőség iránti elkötelezettsége, szakmai hitelessége, 

kreativitása, innovativitása, a partnerek elvárásai, igényei iránti 

érzékenysége. 

 

3.2 Fejlesztési elképzeléseim 

 

Elsődleges célom a már elért magas színvonal megtartása, a fejleszthető 

területek feltárása. Ezen céljaimat úgy kívánom megvalósítani, hogy a 

Köznevelési Törvény és a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja 

által megfogalmazott elvárásokból adódó feladatokat lehetőségeink és 

erőforrásaink felhasználásával végrehajtsuk, és egyúttal eleget tegyünk a 

fenntartó által megkívánt takarékos gazdálkodás követelményeinek is. 

Emellett biztosítani kell tanulóink számára a szüleik által elvárt hatékony, 

magas szintű nevelő-oktató munkát. Tovább kell erősíteni intézményünk 

dolgozóinak elkötelezettségét a minőségi munka iránt. Kollégiumunk 

népszerűsítése, vonzóvá tétele mindenki számára kiemelten fontos feladattá 

kell váljon. Vezetőként nagy hangsúlyt kell fektetni a pedagógus életpálya 

modell bevezetésével előtérbe kerülő minősítések feladataira való 
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felkészítésre. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkatársak 

számára is fontos a megbecsülés, a tisztelet. 

Az intézményünkkel szemben támasztott elvárások adottak. Ezek teljesülése 

érdekében: 

• erősíteni kell a meglévő, illetve tovább kell bővíteni kapcsolatainkat; 

• hagyományainkat, jó gyakorlatainkat megőrizve nyitni kell az új 

lehetőségek és értékek felé; 

• biztosítanunk kell a minél szélesebb körű esélyegyenlőség 

realizálódását; 

• rendszeresen fel kell mérnünk és fejleszteni kell a külső és a belső 

kommunikációnkat; 

• tovább kell erősítenünk, szerveznünk a szülőkkel való 

együttműködést. 

 

3.2.1 A nevelőtestület szakmai munkájával, pedagógiai tevékenységével 

kapcsolatos fejlesztési elképzeléseim. 

• Egyik kiemelkedő feladatomnak tartom a továbbiakban is a jó 

munkahelyi légkör biztosítását, a kollégák szakmai munkájának 

elismerését, mivel ezek az előremutató fejlődés legmeghatározóbb 

alapjai.  

• Gondoskodnom kell arról, hogy a nevelői szobák (székhelyen, 

telephelyen) komfortosabbak legyenek, felszereltségük javuljon, 

mivel a kollégák intézményben eltöltött ideje megnövekedett. 

• A pedagógus életpálya modell által nyújtott előmeneteli lehetőség 

feltételeit biztosítanom kell. 

• A jogszabályok által előírt kötelező óraszámok teljesítése, valamint az 

egyéb feladatok elosztása igazságosan, közmegegyezés alapján 

történjen. 
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• Törekedni fogok a pedagógusok munkájának tervszerű értékelésére, 

minősítésére, elismerésére. 

• Az eredmények megtartása érdekében pedagógusaink számára 

minden lehetőséget biztosítani szeretnék a szakmai fejlődésük, 

módszertani kultúrájuk gyarapítása érdekében. Az intézményen belüli 

és kívüli továbbképzések jelentősége megnövekedett az új kihívások 

megjelenésével. Újra szeretném éleszteni – de nem megnövelve a 

pedagógusok leterheltségét – a nevelőtestület által szervezett 

bemutató foglalkozásokat, szakmai megbeszéléseket melyek nagy 

segítséget nyújtanának egymás eredményeinek és problémáinak 

megismerésében. 

• Fontosnak tartom, hogy a jövőben megfelelő feladatmegosztással 

mindenki számára lehetőséget teremtsek ahhoz, hogy képességeivel a 

csapat aktív, segítő, alkotó tagja lehessen és legyen. 

• Gyógypedagógusként még fokozottabban szeretnék figyelmet 

fordítani a bármilyen okból képességei alatt teljesítő tanulóink 

felzárkóztatására, a differenciált foglalkozásaik megszervezésére, 

illetve a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóink magas színvonalú, 

maradéktalan ellátására. 

• Tanulóink - főként az újonnan beköltözők esetében – a minél 

alaposabb megismerésük érdekében szorgalmaznám az „első interjú” 

bevezetését. 

• A tehetséggondozást továbbra is kiemelt feladatnak tekintem. Ennek 

keretén belül továbbra is támogatom tanulóink versenyeken való 

minél nagyobb számban való részvételét, mind a tanulmányok, mind 

a sport területén. 
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• Szabadidős, tanulási időn kívüli programok szervezése segítségével 

csökkenteni szeretném a káros társadalmi hatásokból adódó 

problémák hatását, akár külső szakemberek bevonásával. 

• Elengedhetetlennek tartom az egészségmegőrzéshez és 

egészségneveléshez kapcsolódó programok folytatását. 

• Alapvető feladatom a neveltségi szint emelése, kiemelt fontosságú a 

tanulócsoporton belüli, és a kollégiumon belüli közösségépítés. 

• Intézményünk környezeti megóvása esztétikai szempontból is fontos 

számomra, és fontossá kell váljon a közösség számára is. 

• Mindent megteszek az esetleges kollégiumi erőszak, durvaság – 

fizikai, verbális – visszaszorítása érdekében megelőző programok 

szervezésével, pedagógiai intézkedésekkel. 

• A Diákönkormányzattal, a szülőkkel közösen törekedni kell az 

közösségi terek használhatóságának növelésére, a parkosításra, az 

együttműködésre. 

 

3.2.2 Fejlesztési elképzeléseim a tárgyi feltételek javítására a 

költségvetés függvényében 

• Az intézmény középrigóci épületének tetőhéjalás hibáiból adódó 

beázások megszűntetése,  héjalás szerkezetének rekonstrukciója. 

 

3. ábra: Középrigóci székhely épület tetőhéjalási műszaki problémái 
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• A kor követelményeinek megfelelő színvonalú informatikai 

eszközparkkal és internet csatlakozási lehetőséggel való ellátása a 

középrigóci épületnek.  

• Fontosnak tartom a pályázati lehetőségek maximális kihasználását. 

• A pedagógusok számára a foglalkozásokhoz szükséges eszközök,  

nyomtatási és sokszorosítási lehetőségek biztosítása. 

 

3.2.3 Fejlesztési elképzeléseim a humán erőforrás gazdálkodás 

területén 

• A tantestület tagjainak ösztönzése a szakvizsga megszerzésére 

érdeklődési körüknek megfelelően. 

• A nevelőtestület minél szélesebb szakos ellátottságának biztosítására 

a jövőben is nagy figyelmet kívánok fordítani. 

 

3.2.4 Fejlesztési elképzeléseim a gazdálkodással kapcsolatban 

• Fontosnak tartom az anyagi erőforrások folyamatos biztosítását a 

Kaposvári Szakképzési Centrummal történő egyeztetések mentén. 

• Törekedni kívánok arra, hogy a helyiségek – termek, szobák – 

bérbeadásából a lehető legtöbb bevételre tegyünk szert, mely 

elengedhetetlen az intézmény karbantartásához és infrastrukturális 

fejlesztéséhez. 

 

3.2.5 A közeljövő feladatai 

• A törvényi előírásoknak megfelelően az új intézményi 

dokumentumokban foglaltak következetes betartatása, azoknak, a 

változó törvényi szabályozások miatti, esetleges módosítása, 

folyamatos felülvizsgálata. 
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• A belső ellenőrzési és értékelési rendszer felülvizsgálata. 

• Átgondolt, az intézmény érdekeit szem előtt tartó továbbképzési terv 

elkészítésével, a nevelőtestület szakmai-módszertani megújulásának 

erősítése. 

• A diákok tanulmányi fegyelmének, viselkedési kultúrájának javítása. 

• Az intézmény PR tevékenységének javítása. 

• Új, korszerű honlap elkészítése, bevonva a diákokat is a 

tervezőmunkába, a kialakításba (informatika szakos diákok, stb.). 

• A diákönkormányzat működésének és a diáksággal folytatott 

információcsere hatékonyabbá tétele. 

• A korábbi években megkezdett, jól bevált, hagyományos nevelő 

munka tovább vitele. 

 

3.2.6 Rövid távú stratégia 

• Építés az erősségekre: a szakmai tudásra, a gyermekközpontúságra, az 

innovatív személyek megkeresésére, kapcsolattartás működtetésére 

interakció  formájában; 

• fejlesztésre váró területek feltérképezése: a személyi, tárgyi 

feltételeknek, továbbképzések keresése igények alapján, team munka 

építésének igénye, munkaközösségi szakmaiság erősítése; 

• lehetőségek feltárása: a struktúra esetleges átalakítása, pályázatok 

útján anyagi támogatás, továbbképzési keret maximális kihasználása, 

nevelés optimalizálása; 

• fenyegetések enyhítése: a törvényi szabályozások 

figyelembevételével a tárgyi feltételek hiányának, a kollégiumi 

szolgáltatást igénybevevő tanulók számának csökkenése miatti 

létszámcsökkenés javítása. 
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3.2.7 Középtávú stratégia 

Kiemelt feladatomnak tartom az épület fenntartásának és működtetésének 

költséghatékony megoldását.  

Legfontosabbnak azonban azt tekintem, hogy a kollégium megfeleljen 

küldetésének: otthonosságot, családias légkört nyújtson valamennyi 

lakójának. Biztosítsa a jó minőségű tudáshoz való hozzáférést, mentális, és 

fizikai fejlődést. 

Minden évben a tanévzáró ünnepségén köszönnénk meg azoknak a 

szülőknek a munkáját, akik folyamatosan és nagymértékben segítették a 

közös munkánkat. 

Az intézményben folyó munka támogatására érdemes lenne egy alapítvány 

létrehozását is megfontolni, melyen keresztül további támogatások, 

pályázatok érhetők el. 

 

3.2.8 Hosszútávú stratégia 

Kiemelt feladatomnak tartom az épületek fenntartásának és működtetésének 

költséghatékony megoldását.  

Legfontosabbnak azonban azt tekintem, hogy a kollégium megfeleljen 

küldetésének: otthonosságot, családias légkört nyújtson valamennyi 

lakójának. Biztosítsa a jó minőségű tudáshoz való hozzáférést, mentális, és 

fizikai fejlődést. 

 

3.3 Vezetési stílus 

Vezetési stílusomat az intézmény Pedagógiai Programjában elfogadott 

elvek és célok, az igazgatói pályázatomban megfogalmazott tervek, a 

megrendelői igények és a kollégium pedagógusainak, dolgozóinak elvárásai 

alapján igyekszem kialakítani. Természetesen ezt a folyamatot befolyásolja 
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a mindenkori, általános vezetői tevékenységről alkotott véleményem, 

személyiségem és a korábbi évek tapasztalatai. 

Rugalmas, de kellően megfontolt és szakmailag alátámasztott vezetést 

szeretnék megvalósítani. A vezetői funkciót — tervezés, szervezés, 

irányítás és ellenőrzés — a kollégium jövőjébe vetett hittel, új utak 

keresésével, demokratikusan szeretném gyakorolni. Hiszek az alkotói 

szabadságban. az önállóság tiszteletében, a kölcsönös bizalomban. 

Szeretem, ha néha nehéz is elfogadni, a nyilvános vitát, a szabad 

kommunikációt. Törekszem a jó légkör kialakítására, amit a magyar oktatás 

jelenlegi állapota, a pedagógustársadalom megítélése, és a túlterheltség 

miatt egyre nehezebb fenntartani. 

Úgy gondolom az ellenőrzésnek és értékelésnek elsősorban segítő 

jellegűnek, és kölcsönösnek kell lennie. Az értékelésnek ki kell terjedni az 

oktatás-nevelés egészére, a kollégiumnak, mint szervezetnek a működésére. 

Minden elvégzett, vagy el nem végzett munkát értékelni kell. Az értékelés 

során teret kell biztosítani a problémák esetleges megvitatására is, amely 

biztosítja a tévedés vállalhatóságát, a sokszínűséget, a kísérletezés 

lehetőségét, ha az nem öncélú és megegyezik az intézmény értékrendjével, 

általános célkitűzéseivel. 

IV. Összegzés 
 

Intézményünkben a körülmények és a tárgyi feltételek adottak, viszont a jogi 

és a szervezeti háttér folyamatos változása próbára teszi rátermettségünket 

és a pozitív alkalmazkodó képességünket.  

 

A tanulóink által elért kisebb-nagyobb sikerek, pedagógus társaim, 

kollégáim áldozatos, kitartó és elismerésre méltó munkája, valamint a szülők 

együttműködő készségében rejlő erő megerősít abban, hogy igen is van 
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értelme a magas szintű közös munkának, melynek eredménye az eredményes 

és hatékony munkavégzésre képes jövő ifjúsága.  

Munkánkat, hivatásunk végzését elsősorban nem az anyagi elismerés, hanem 

a jövő nemzedéke iránt érzett felelősségtudat vezéreli, másként képtelenek 

lennénk azokra a mindennapos erőfeszítésekre, melyeknek részesei 

vagyunk. 

Kollégiumunk sikere mindannyiunk érdeke: tanulónak, pedagógusnak, az 

intézmény minden dolgozójának, szülőnek, fenntartónak egyaránt. 

 

Pályázatomat abban a hitben adom be, hogy a Kaposvári SZC Barcsi 

Kollégium pedagógusaiban és dolgozóiban látom továbbra is azt a 

képességet, erőt, hitet és bátorságot, mellyel az eddig elért sikereket 

megtarthatjuk, sőt tovább fejleszthetjük. 

 

Céljaimat csak az intézmény dolgozói kollektívájának támogatásával 

érhetem el. Ehhez kérem a Kaposvári SZC Barcsi Kollégium 

nevelőtestületének, minden dolgozójának, a szülők és a diákok 

közösségének a támogatását. 

 

Hiszem és vallom, hogy 

 

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

Barcs, 2020. július 29. 

 

       Bagó József 

    pályázó 

 


