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3. Vezetési program – célkitűzések a pályázati időszakra 

3.1 Az intézmény jövőképe 

Szakmai programunk, mint alapdokumentum hosszútávra is mértékadóan elkészített, 

körültekintő és sokoldalú feladat-meghatározást tartalmaz a kollektíva számára. 

Célunk, hogy olyan ismereteket és értékeket közvetítsünk, olyan viselkedési normákat 

alakítsunk ki, amelynek birtokban tanulóink a demokratikus jogállam, az erősödő polgári 

társadalom, a piacgazdaság tevékeny résztvevőivé váljanak. 

Feladatunk az előttünk álló években is a korszerű általános műveltséggel, biztos szakmai 

alapokkal rendelkező, a felsőfokú oktatásba bekapcsolódni tudó, vagy a munkaerőpiacon 

kezdő szakemberként munkába álló tanulók kibocsátása lesz. 

Meggyőződésem, hogy iskolánk kollektívája az előbb megfogalmazott nevelési és oktatási 

feladatokat hagyományainkhoz méltóan, illetve azokra építve magas színvonalon ellátni 

képes, iskolánk a régió továbbra is meghatározó intézménye lesz. 

Ezt kívánom szolgálni pályázatom elnyerése esetén, mint az iskola igazgatója. 

Ennek érdekében az alábbiakat tartom meghatározónak: 

 a fenntartóval történő megfelelő munkakapcsolat fenntartását, 

 a Centrum intézményeivel a megfelelő munkakapcsolat fenntartását, 

 eddigi eredményeink megtartását tanulóink neveltsége és felkészültsége 

vonatkozásában, 

 Részt veszünk a SZAKKÉPZÉS 4.0 stratégia megvalósításában, ami szakképzés és 

felnőttképzés rendszerszintű megújítását és tovább fejlesztését határozza meg, 

 Részt veszünk a Mesterséges Intelligencia Stratégia programban, ahol az oktatás- és 

kompetencia-fejlesztéshez kapcsolódóan elindul az MI Akadémia, amely a 

technológiával kapcsolatos tudás és tanulási lehetőségek gyűjteménye lesz, 

 az idegennyelvi-kompetencia fejlesztését, hogy minél több tanuló szerezzen 

nyelvvizsgát,  

 szakmai kompetencia fejlesztését, szilárd szakmai ismeretek megszerzését, és annak a 

gyakorlatba történő átültetését, 

 az oktatói testület meglévő pedagógiai, pszichológia, módszertani szakmai 

színvonalának megtartását, a szakmai, informatikai és nyelvi területen, valamint a 

hiányszakokon. 

 a pedagógusok,  és a diákok digitális kompetenciájának fejlesztését, 

 tanulóifjúságunk nevelését, elsősorban pozitív megerősítéssel, az intézményben az 

inkluzív légkör kialakítását, 

 a sajátos nevelési igényű diákok számára az egyéni és kiscsoportos fejlesztést, 

 diákjaink szüleivel kooperatív kapcsolat kialakítását, 

 a diákokkal demokratikus kapcsolat kialakítását, 

 a szakképzésben az oktatási innovációt, a gyakorlatorientált szemléletmódot, 

 az új, hatékony, tapasztaláson alapuló oktatási, módszertani kultúrák elfogadását és 

bevezetését, 

 a fiatalokban a tanulási motiváció kialakítását, 
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 a lemorzsolódás csökkentését segítő hátránykompenzációs módszerek alkalmazását, 

 a kiemelkedő képességekkel rendelkező diákok tehetséggondozását, 

 a tárgyi és technikai feltételek folyamatos korszerűsítését, 

 olyan teljesítményértékelési rendszer kiépítését és alkalmazását, amely az iskolai 

munka színvonalának további fejlődését eredményezi, 

 a munkahelyi környezet állandó javítását, 

 az iskolai dokumentumok folyamatos átalakítását mindig a legújabb törvényi 

változásoknak megfelelően, 

 az intézmény számára adódó fejlesztési lehetőségek kihasználását, új lehetőségek 

keresését, pályázatok írását, 

 a munkaerőpiaci igényekhez való még rugalmasabb alkalmazkodást, 

kapcsolatteremtést diákjaink leendő munkaadóival, valamint a felsőoktatási 

intézményekkel, 

 a meglévő problémák és hiányosságok folyamatos felszámolását, 

 a kamarával szoros együttműködést, 

 az Európai Unióval kapcsolatos lehetőségek jobb kihasználását, illetve az ebből adódó 

feladatokra történő felkészülést és felkészítést. 

 

3.2 A nevelő-oktató munka cél- és feladatrendszere 

Munkánkat nagyban elősegíti, hogy jól lehet építeni a már meglévő dokumentumainkra, a 

helyes oktatói elképzelésekre, pedagógiai elvekre és magára a gyakorlatra. 

Annál is inkább, mert a szakmai program kidolgozásának aktív részese volt a kollektíva, így 

az abban foglaltakat az oktatói testület és az iskolavezetés számára ugyanúgy tekintem 

tevékenységünk kiindulópontjának, mint jövőbeli célrendszerének is. 

 Célom a hitelesség. Hitelesség a nevelésben, a szakmai képzésben, az oktatói 

egyéniségekben, az iskola belső rendjében, hagyományaiban. 

Az iskolában meghatározónak kell lenni a: 

 nevelés elsődlegességének, 

 az állandó törekvésnek a biztos elméleti és gyakorlati szakmai tudás nyújtására, 

 időtálló erkölcsi, emberi értékek kialakításának,  

 az eredményességre törekvésnek, a tehetséggondozásnak a szakmai, közismereti és 

sportversenyeken, 

 a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének biztosításának. 

Fontosnak tartom, hogy az oktatói testület és az iskola vezetése rugalmasan tudjon a 

mindenkori körülményekhez, az iskolát körülvevő gazdasági környezet által megszabott 

igényekhez és lehetőségekhez folyamatosan alkalmazkodni. Továbbra is szeretném 

megtartani azt a testületre jellemző erős kohéziót, mely folyamatosan diákközpontú, 

piacorientált, magas szakmai színvonalon megvalósuló nevelő-oktató munkára kötelez. 

 Alapelvnek tekintem a tanulóközpontúságot, az inkluzív szemléletmódot, a 

szabadságot, a felelősségvállalást és a teljesítmény orientációt. 

Inkluzív szemléletmód: Fontosnak tartom a befogadó, elfogadó légkör kialakítását, ahol 

minden tanuló számára biztosítani tudjuk az egyéni képességeinek figyelembe vételével 

történő fejlődést, fejlesztést. 
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Szabadság: Fontosnak tekintem a szabadságot és a rendet, azt, hogy az iskolában 

valóságosan működjön a személyiség tisztelete, mind az oktatóké, mind a diákoké. Fontos 

szerepet kell kapnia az emberi méltóságnak, az egyéniség tiszteletben tartásának, valamint az 

tanulókban rejlő kreativitás kibontakoztatásának. 

Felelősségvállás: Mindenkinek (oktatóknak és diákoknak) felelősnek kell lenni önmaga, 

egymás és az iskola egészének fejlődéséért, intézményünk értékeinek, jó hírének 

megőrzéséért, a vállalt, vagy ránk bízott feladatok becsületes elvégzéséért.  

Teljesítményorientáltság: Az iskolának elő kell segítenie és értékelnie a kiváló 

teljesítményt. Feltételt szeretnék biztosítani az átlagos és az átlag alatt teljesítő tanulók 

számára is az eredményességük növelése érdekében. A teljesítmény egyéni képességeket 

figyelembe vevő következetes értékelésével szeretném motiválni a diákokat arra, hogy jobb 

eredményt érjenek el. 

A kiegészítés és hangsúlyozás céljából azonban indokoltnak tartom célkitűzésként rögzíteni 

az alábbiakat: 

 a munkáltatók egyre szélesebb skálájú alapismeretekkel rendelkező munkaerőt 

igényelnek, ezért erősíteni kell az alapozó ismeretek tanítását és széles profilú 

szakirányú oktatásban kell tanulóinkat részesíteni, 

 erősíteni kell a tanulók motiváltságát a szakma megszerzése és az azt követő tovább 

tanulásra, 

 gyakorlatorientáltabb szakképzést kell folytatni, ki kell építeni a duális képzés 

partnerendszerét, amely alapja a technikumi képzésnek, 

 fel kell készíteni tanulóinkat a szükséges munkaerő-piaci ismeretekre, hogy ennek 

ismeretében a piacon könnyebben tudjanak állást keresni, elhelyezkedni, illetve ott a 

helyüket megállni, 

 nagyobb súlyt kell helyezni a kommunikációs készség fejlesztését szolgáló 

ismeretekre, a konfliktusok kezelésének és elviseléséhez szükséges készségekre, a 

kritikai gondolkodás és másokkal való együttműködés képességére, 

 fel kell készítenünk tanulóinkat az iskolai keretek között a polgári társadalomban, a 

politikai életben való aktív részvételre, 

 kiemelt figyelmet kell fordítani a nemzeti identitástudat kialakítására, megőrzésére, 

erősítésére. Tanulóinkat kellően felkészítve, méltóan kell megemlékeznünk nemzeti 

ünnepeinkről, 

 Folyamatos marketing tevékenységet kell folytatni a szakképzésbe jelentkező tanulók 

megtalálásához. 

3.3 A humánerőforrás fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

Az elöregedő tanári/oktatói gárda kihívás elé állítja mind a fenntartók, mind pedig az 

intézmények vezetőit. A szakképzésben dolgozók béremelése talán lendületet ad a probléma 

csökkentéséhez. A vezetőnek feladata kell, hogy legyen a humánerőforrás biztosítása, hiszen 

e nélkül nem tud működni az iskola. Ez a jövőben az egyik legfontosabb feladat lesz. 

Támogatni kell az oktató kollégákat abban, hogy szakmai tudásukat folyamatosan fejlesszék. 
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A következő tanévben legalább két matematika-fizika és egy földrajz szakos oktató felvétele 

válik szükségessé. A német kéttannyelvű képzéshez folyamatosan kell biztosítanunk az 

idegen nyelvi lektor jelenlétét. 

3.4 Az infrastruktúrális erőforrás fejlesztése 

A helyzetelemzési résznél történtek utalások a már elkezdett és befejezett fejlesztésekről. 

Ezekre már nem térnék ki, inkább a visszalévő feladatokról tennék említést. 

 Az informatikai szaktantermek fokozatos fejlesztése a technikai fejlődésétől nem 

lemaradva; 

 A technikumi képzéshez szükséges infrastruktúrák biztosítása, 

 A digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúra biztosítása oktatói és tanulói oldalról 

is. 

3.5 Az iskola kapcsolatrendszerének ápolása 

Célom, az intézmény kapcsolati hálójának folyamatos bővítése, az hogy hatékonyan tudjak 

együttműködni az iskola közvetlen partnereivel, az oktatókkal, a technikai dolgozókkal, a 

tanulókkal, a szülőkkel, a fenntartóval, a kollégiummal, az érdekvédelmi szervezetekkel, 

valamint a diákönkormányzattal. A technikai dolgozók biztosítják számunkra az iskola 

működését, nélkülük intézményünk nem működne. Fontosnak tartom, hogy 

munkakörülményiket javítsuk, és a diákok több tiszteletet tanúsítsanak irántuk. 

 Úgy gondolom, hogy ebben a témában kiemelt helyen áll az oktató-diák kapcsolat. 

Az iskola a tanulókért van, s ezt nekik érezniük kell nap, mint nap. Nyilvánvalóvá kell 

tennünk azonban, hogy minden intézménynek, szervezetnek vannak szabályai, rendje, 

betartandó előírásai. 

Tudatosítanunk kell diákjainkban, hogy a tanulás is a munka egyik formája, s ahol nincs 

követelmény, ott megszűnt az iskola. Iskolánkban az oktató diák viszonyt az emberi 

kapcsolatok, a kölcsönös bizalom és a megbecsülés jellemezi. Lehetne azonban ezen még 

javítani, ha nyitottabbá válunk, többet beszélgetünk tanulóinkkal, s tudatosan mindig ehhez 

tartjuk magunkat a kommunikációban. 

 A diákönkormányzattal - tanulóink érdekképviseleti szervezetével - az iskolavezetés 

a jövőben is meg tudja valósítani a korrekt együttműködést, segíti egymást a közös 

célkitűzéseik megvalósításában, a diákság jogainak érvényesítésében. 

 Az iskolának, s benne az oktatóknak a legfőbb segítője a szülő. Szeretném a szülőkkel 

a kapcsolatot még szorosabbá tenni. Az általánosan alkalmazott formák megvalósulnak 

intézményünkben, de még fontosabbnak tartom ezt a különösen a hátrányokkal, problémákkal 

küzdő tanulók szüleivel. Természetesen ez nem csak rajtunk múlik, hiszen az osztályfőnökök, 

az ifjúságvédelmi felelős eddig is szinte mindent megpróbált.  

 A fenntartóval az Oktatási Hivatallal továbbra is szeretném a kölcsönös 

együttműködést, a napi munkakapcsolatot folytatni. 

A közvetett partnereink közül mind a Kamara, mind a Somogy Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztálya hathatósan hozzájárult szinte valamennyi közös munkánk 

eredményességéhez.  
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Folyamatos közös munkát szeretnék folytatni a felsőoktatási intézményekkel. A közös munka 

mellett szorgalmazni kívánom a diákok körében a minél nagyobb számú továbbtanulást a 

felsőoktatás irányába. 

 Szeretném a testvérkapcsolatot az Eszéki Közgazdasági Szakközépiskolával továbbra 

is fenntartani, valamint új kapcsolatokat létrehozni olyan német nyelvterületen található, 

hasonló profilú középiskolákkal, amelyek segítséget nyújtanának a kéttannyelvű képzés 

színvonalának emeléséhez, unikalitásának megteremtéséhez. 

3.6 Az intézményirányítás, vezetés fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati 

feladatok 

Az intézményi folyamatok szabályozottsága 

Iskolánkban a belső folyamatokat, működési módokat a felsőbb jogszabályoknak megfelelően 

szabályoztuk le, ami részben a már meglévő belső szabályainknak módosítását, aktualizálását, 

részben pedig a hiányzó dokumentumok létrehozását jelenteti. 

 

Tervezés 

Fontos, hogy minden tanévre operatív munkatervek készüljenek, intézményi és 

munkaközösségi szinten is. A nevelési-oktatási folyamatok tervezését szolgálja a 

munkaközösségek által elkészített helyi tantervek, illetve az oktatói tanmenetek és az 

osztályfőnöki munkatervek. 

 

Vezetői ellenőrzés, értékelés 

A nevelési-oktatási tevékenységünkben a működési folyamataink rendszeres ellenőrzését az 

alábbi szempontok alapján szeretném végezni: 

 tanórai tevékenység ellenőrzése, 

 tanügyi dokumentációk ellenőrzése, 

 munkaterv feladatainak teljesülése. 

Iskolánk 2021-ben ünnepli fennállásának 110. évfordulóját. E jeles alkalmat gazdag és színes 

programokkal, színvonalas rendezvénysorozattal kívánom kollégáimmal és a tanulóifjúsággal 

megünnepelni. 
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4. Az iskola szervezeti felépítése 

 
7. ábra: szervezeti felépítés 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az intézményt az igazgató vezeti, közvetlen munkatársai a helyettesek. A helyettesek 

közvetlenül tartják a kapcsolatot a munkaközösség-vezetőkkel. A DÖK segítővel kiegészítve 

ez a kibővített iskolavezetés. A munkaközösség-vezetőket az oktatói testület javaslatára az 

igazgató nevezi ki. Az alábbi munkaközösségek működnek intézményünkben: 

 osztályfőnöki; 

 humán; 

 szakmai; 

 természettudományi; 

 idegen nyelvi; 

 informatikai. 

Heti rendszerességgel tartunk szűk körben vezetőségi értekezleteket (igazgató + helyettesek). 

Havi rendszerességgel, illetve szükség szerint tágabb intézményvezetői és oktató testületi 

értekezleteket. 

A technikai dolgozók fizikailag ugyan az intézményben dolgoznak, de felettesük a kancellár. 

Az intézmény mindennapi működtetésében természetesen az ő munkájuk is nélkülözhetetlen. 




