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Az adatgyűjtés dátuma 2017.01.17. 

 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 
 

1. Az előző vezetői ellenőrzés(ek) fejlesztési tervei (az önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi önértékelés(ek) 

adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai, önfejlesztési tervei 

Nem volt még ezt megelőző vezetői ellenőrzés. 

1. Melyek a kiemelkedő és melyek a fejleszthető területek? 

 - 

2. Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti 

eredmények? 

 - 

3. Milyen irányú változás látható az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti 

eredményekhez képest az egyes területeken? 

 - 

 

  



 

2. Vezetői pályázat/program 

  

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési 

rendszer előtt álló feladatokkal? 

A meglévő értékekre alapozva, de az intézményt tovább fejlesztve kívánja az élelmiszeripari 

szakemberképzés megyei bázisaként működtetni az iskolát. 

2. Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a 

köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? 

Az intézményből kikerülő fiataljaink a társadalom elfogadott, hasznos tagjaivá váljanak, s a szakképzés 

befejeztével bizonyítsák munkaerő- piaci alkalmasságukat. 

3. A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

Részletekbe menően a rövid és középtávú célok között fejti ki az intézmény és a teljes szervezeti 

struktúrára vetítve. 

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív 

gondolkodás, tervezés? 

A hagyományokra épít, de mindig szem előtt tartja az előremutató, innovatív lehetőségeket az 

intézmény fejlődésének érdekében. 

5. Hogyan tervezi a pedagógusokkal való együttműködést? 

Közös gondolkodás és értékrend mentén, mivel ez hozzájárulhat a szakmai munka eredményességének 

előmozdításához 

6. Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető? 

Iskola nevelő-oktató munkájának szinte valamennyi területén dolgozott. Költségvetési intézmény 

gazdálkodásában, illetve a tanüzemek működtetésével kapcsolatosan jártassággal, tapasztalattal 

rendelkezik. Motivált, az újdonságokra nyitott, elkötelezett az új szakmák bevezetésével kapcsolatban, 

hogy a szakmaszerkezetét bővíthesse az intézmény. 

7. Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit? 

Fontosnak tartja, mivel felelősséggel tartozik az intézmény jövőbeni sorsa iránt, s ennek 

elengedhetetlen feltétele vezetői fejlődése és az abba fektetett innovációja. 

8. Hogyan jelenik meg a vezetői programban a tanulás eredményességének biztosítása? 

Fontosnak tartja a nevelő-oktató munka további fejlesztését, tartalmi és minőségi szempontok 

figyelembevételével, a folyamatos felzárkóztatást a gyengébb tanulóknak, illetve a tehetséggondozást 

a kiemelkedő képességű diákok számára. 



9. Hogyan jelenik meg a programban a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatása? 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, szakkörök. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, illetve a 

tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. 

10. Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás? 

Hiányosságok mutatkoznak a szövegértés- és a matematikai alapműveletek terén a tanulóknál, ami 

nagymértékben megnehezíti a további tanulmányi munkájukat. Ezért egy komplex fejlesztési munka 

kidolgozására került sor, melynek végén egy kontrollmérést hajtanak végre. Mind a műveleti sebesség, 

mind pedig az olvasásképesség területén jelentős javulást érve el ennek segítségével. 

11. Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése, oktatása a programban? 

Elengedhetetlennek tartja a kiemelt figyelmet igénylő tanulók precíz nyilvántartását, az 

iskolapszichológus foglalkoztatását, a következetes nevelő és oktató munkát, s ezen belül az 

ifjúságvédelemi feladatokat, melyet az osztályfőnökök látnak el eredményesen. 

 

  



3. Pedagógiai program 

  

1. Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a pedagógiai 

program céljaival? 

 A pedagógiai programban megfogalmazottakhoz illeszkedik az intézményvezető által megfogalmazott 

jövőkép. Olyan intézmény kialakítása a célja, mely illeszkedik a megye képzési palettájába, ahova a 

tanulók szívesen járnak, s piacképes szakmát tudnak elsajátítani. Az élelmiszeripari szakemberképzés 

megyei bázisaként tovább kívánja erősíteni az intézményt. A nevelő-oktató munka színvonalának 

megtartása, fejlesztése is kiemelt szerepű. 

2. A vezetői programban megfogalmazott célok és a pedagógiai program céljainak összhangja? 

A vezetői programban megfogalmazott célok összhangban vannak a pedagógiai program céljaival. Az 

intézmény hangsúlyt fektet az általános műveltség és a szakmai ismeretek átadására, az élethosszig 

tartó tanulásra, a szakmaváltás lehetőségeire való felkészítésre, az esélyegyenlőség biztosítására, 

esélyteremtésre, a szociális hátrányokból eredő hiányosságok pótlására, a felzárkóztatásra, a 

partnerkapcsolatokra. Az eddigi hagyományok megtartása mellett új hagyományok kiépítését, a 

tanulók közösséghez tartozásának fejlesztését, a szociokulturális lemaradások pótlását, a komplex 

személyiségfejlesztést, a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatását is fontosnak tartjuk. 

3. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a tanulói eredmények 

javulását? 

Az intézmény esélyteremtő iskolaként törekszik arra, hogy tanulói számára megteremtse annak 

feltételeit, hogy szakmához, érettségihez, korszerű ismeretekhez jussanak. 

Nagy hangsúly helyeződik a felzárkóztató munkára. Felzárkózató foglalkozásokat tartunk, mely a 

szociális hátrányokból eredő képességek, az ismeretek hiányosságának pótlásával hozzájárul a tanulói 

eredmények javulásához, pl. az ismeretszerzés különböző módszereinek megismertetésével, 

kulcskompetenciák fejlesztésével, differenciált munkavégzéssel, emellett a tehetséggondozással. 

A csoportbontások is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók eredményesebben sajátítsák el az 

ismereteket (matematika, idegen nyelv, informatika, egyes szakmai tárgyak). 

4. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják a fejlesztő szemlélet 

érvényesülését? 

A pedagógiai programban megfogalmazásra kerültek azok az alapelvek, feladatok melyek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy megvalósuljon a tanulók sokoldalú fejlesztése.  

Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során megvalósul a tanulók személyiségének fejlesztése, 

közösségi viselkedés fejlesztése, az ismeretszerzési módszerek elsajátítása, kompetenciák fejlesztése, 

az önismeret fejlesztése, az önálló ismeretszerzésre, önművelésre, az élethosszig tartó tanulásra való 

igény kialakítása. 



5. A pedagógiai program alapelvei, céljai, feladatai hogyan támogatják az egyéni bánásmód 

érvényesülését? 

Nagy számban fordulnak elő az intézményben különleges bánásmódot igénylő tanulók, illetve 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók. A hiányosságok pótlására, felzárkóztató 

foglalkozásokat tartunk az arra rászoruló tanulók számára (pl. magyar nyelvből, matematikából). A 

megfelelő tanulási módszerek megtanítása, a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztése, kompetenciáik, 

képességeik fejlesztése segíti előrehaladásukat. A sajátos nevelési igényű tanulók számára egyéni 

differenciálás biztosított logopédus közreműködésével, valamint a tananyag differenciált 

feldolgozásával. Az iskola helyi tantervében megfogalmazott nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve 

műveltségi területekre vonatkozó célok meghatározása során figyelembe veszi az intézmény 

sajátosságaikat. A BTMN-s tanulókkal szemben támasztott követelményeket a fejlődés üteméhez 

igazítjuk, a sajátos igényeket figyelembe vesszük. A csoportbontások is segítik a tanulók 

előrehaladását.  A tanórai munkát az egyéni képességekhez igazodva, differenciáltan szervezzük. A 

szociális hátrányok, a tanulók beilleszkedési, magatartási nehézségeinek leküzdésében jelentős 

szereppel bír a felzárkóztató tevékenység, valamint osztályfőnöki órákon az önismeret fejlesztése. A 

tehetséges tanulók tehetséggondozó tantárgyi foglalkozásokon vehetnek részt, versenyekre készítjük 

fel őket, lehetőség szerint külföldi szakmai gyakorlatot biztosít az intézmény számukra. 

  



4. Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 

  

1. Hogyan valósul meg a mérési, értékelési eredmények beépítése a tanulási-tanítási 

folyamatba? 

A munkaterv részét képezik a mérési és értékelési időpontok pontos dátumai. Az intézményi működést 

befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználja a 

stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének 

megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában. A kollégákkal megosztja 

a tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési eredményeket elemzi, és levonja a 

szükséges szakmai tanulságokat. Az elvégzett mérések eredményei elemzésre kerülnek, 

munkaközösségeink ezekre épülő javaslatai az éves beszámoló részévé válnak, s alapját képezik a 

következő tanév(ek) munkatervének, intézkedési és egyéb terveinek, beépülnek a releváns szaktárgyak 

tanmeneteibe és tematikus terveibe is. 

2. Hogyan irányítja a pedagógiai tervező munkát, a tanmenetek, foglalkozási tervek 

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

követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára? 

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

helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára. Az egyre differenciáltabb 

képességeket, készségeket mutató osztályok tanulóinál csoportbontásban valósul meg egyes elméleti 

tantárgyak oktatása, melyekben a csoport sajátosságainak megfelelő haladási ütemezés valósítható 

meg. Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a 

hatékony tanulói egyéni fejlesztést. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

speciális támogatást kapjanak. 

3. Mi történik azokkal a területekkel, amelyek stratégiai vagy operatív szempontból fejlesztésre 

szorulnak? 

Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. Mérlegeli a lehetőségeket a partnerek igényei 

alapján. Felméri az iskola erősségeit, gyengeségeit. Célokat, feladatokat határoz meg a 

nevelőtestülettel együtt. Gondoskodik a feladatok megvalósítása során a visszacsatolásról. 

  



4. Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok teljesülését? 

Tárgyi infrastruktúra fejlesztése: az iskola épületének adottságai, a telephelyként funkcionáló 

tanüzemek és tanbolt; valamint mindezek eszközfelszereltsége, eszközfejlesztéshez kapcsolódó 

működési igények kielégítése. Pályázatok, felújítások, beszerzések (takarékossági intézkedések,)  

• HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT;  
• A „KÜLHONI MAGYAR SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA”;  
• GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK CÍMŰ PROJEKT;  
• FELNŐTTKÉPZÉS - AJÁNLATTÉTEL KÉPZÉSI PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSÁRA;  
• ÚTRAVALÓ-MACIKA PÁLYÁZAT  
• SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ  
• NYÍREGYHÁZA MJV DIÁKSPORT TÁMOGATÁSA  
• PÉK-MESTERKÉPZÉS  
• ÖKO ISKOLAI- PÁLYÁZAT 

5. Milyen dominanciával jelenik meg a dokumentumokban az intézményben működő szakmai 

csoportok munkája? 

Meghatározó. A rendezvénytervben szereplő szakmai programokat a Westsik Vilmos Élelmiszeripari 

Szakképző iskola maradéktalanul teljesítette. A szakmai programok tervezésében nagy szerepet kapott 

a partnereinkkel való együttműködés kiszélesítése, a korábbi kapcsolatok ápolása, újak kialakítása, az 

Agrár-szakképző Iskolák hálózatának partneriskoláival való együttműködés megerősítése, az intézmény 

helyi sajátosságaiból adódó és Nyíregyháza Megyei Jogú Város által szervezett rendezvények 

lebonyolítása, lebonyolításukban való közreműködés, a tanulóink versenyekre történő felkészítése és 

megmérettetései mind iskolai, mind pedig országos szinten. A tanév kiemelt feladata volt a komplex 

vizsgákra való felkészítés. 

Partnereinkkel való együttműködés jegyében történő szakmai programjaink voltak:  

• Tirpák Fesztivál – (a Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza környéki Szervezetével);  

• Pályaválasztási Kiállítás – Nyíregyháza, BUSZACSA;  

• Pályaválasztási Kiállítás - Tokaj  

• Krúdy-napok;  

• OMÉK- on kiállítóként szerepelt az intézmény;  

• OMÉK szakmai kirándulás (50 fő bevonásával);  

• Régiós Pék Szövetségi Ülés – Nyíregyháza;  

• Lippai Napok - Tiszabercel;  

• Cukrász Ipartestületi Ülés – Pék-cukrász tanüzem;  

  



Szakmai versenyeink voltak:  

• Pék Hagyományörző Verseny – Budapest, Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző  

• Pék Hagyományörző Verseny (Pozsonyi kifli készítés) - Budapest, Pesti Barnabás Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola 2. hely;  

• Cukrász Hagyományőrző Verseny- Nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola 5. hely  

• Pék Szakma Kiváló Tanulója Verseny – Budapest-Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

Nyíregyháza, Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola 7. hely  

• Pék-cukrász Szakma Kiváló Tanulója Verseny – Szeged, Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

10. és 12. hely  

• Húsipari termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója Verseny – Kiskunfélegyháza (14. és 16. hely) 2 fő 

felszabadult  

• OSZTV- Budapest, Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola 3 fő élelmiszeripari technikus 

tanuló jutott be az országos döntőbe.  

Az éves munkatervben szereplő, s azon felül megvalósuló szakmai programok szervezése, 

lebonyolítása, az iskolai beiskolázási munka (városi és megyei) hatványozottabbá válása (közel 72 

települést érintően), a tanulóink szakmai programokon való részvétele, a pedagógus kollégák tenni 

akarása mind hozzájárultak az intézmény eredményességéhez, melyet, mit sem bizonyít jobban, mint 

az országos megmérettetések helyezései, illetve egy sikeres SZKTV rendezés. A „befektetett energia” 

nagymértékben hozzájárult az tanév szakmai programjainak sikeréhez. Az éves munkatervben szereplő 

szakmai programok számbeli növekedést mutatnak, színesítve ez által az intézmény nevelő-oktató 

munkáját. Az elmúlt tanév kiemelt feladata volt a komplex vizsgákra való felkészítés, amely 

eredményesnek bizonyult. 

6. Mire irányul a dokumentumokban az intézményi erőforrások vezetői elemzése? 

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

stb.). Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a használt eszközök 

biztonságos működtetésének megszervezése (például tanműhelyek, labor, tantermek, tornaterem 

eszközei, taneszközök). Folyamatos az iskola épületének felújítása. Pályázatok megvalósításával és a 

partnerek együttműködésével az eszközállomány fejlesztése. 7. Milyen, a célok elérését támogató 

együttműködési formák jelennek meg az operatív tervezésben? 

7. Milyen a célok elérését támogató együttműködési formák jelennek meg az operatív 

tervezésben? 

Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a partnerek 

igényeinek és elégedettségének megismerésében. Részletesen rögzíti az intézményi közösségek 

működésének rendjét, a kapcsolattartás formáit. Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a 

partnereket képviselő szervezetekkel történő kapcsolattartásban. Az intézmény vezetése hatáskörének 

megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások 

biztosítása érdekében. “Menedzseli” az iskolát.”  



5. SZMSZ 

  

1. A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a vezetési feladatokat? 

Az SZMSZ második fejezete tartalmazza az iskolavezetés feladatmegosztását, és tartalmazza a 

munkaköri leírás mintákat. Az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel tart a vezetőség 

megbeszélést és az éves Munkatervben is megtalálható a vezetőség adott tanévre vonatkozó feladatai.  

Az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati oktatás vezető az SZMSZ-ben maghatározott feladat és hatáskör 

alapján, az éves Munkaterv, és az operatív megbeszéléseken leosztott feladatok szerint végzik 

munkájukat. 

2. Megvalósul-e az SZMSZ-ben előírt eljárásrend szerint a pedagógiai munka belső 

ellenőrzése? 

Az igazgató irányítja az intézményben az ellenőrzési tevékenységet, ami az éves Munkatervben 

szereplő „pedagógus ellenőrzés” címszó alapján történik. 

Az igazgatóhelyettesek és a gyakorlati oktatás vezető folyamatosan ellenőrzik a pedagógusok 

munkafegyelmét, ügyeleti feladatainak ellátását, amit dokumentálnak is. Ellenőrzik a pedagógusok 

adminisztrációs munkáit (bizonyítványok, törzslapok, naplók).  

A közvetlenül beosztott pedagógusok nevelő és oktató munkájának módszereire és eredményességeire 

kiterjedő ellenőrzések a 2016/2017. tanév második félévére lettek tervezve, amelyekről jegyzőkönyv 

fog készülni. 

3. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ? 

 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása című fejezet szabályozza az intézmény kapcsolattartási 

rendszerét.  

A belső információáramlás formái: 

 az iskolavezetőség ülései, 

 különböző értekezletek (nevelési értekezletek), 

 a megbeszélések, 

 Heti információs nap. 

A kapcsolattartás formáinak időpontját az iskolai munkaterv és a havi Eseménynaptár tartalmazza az 

SZMSZ szabályozása szerint. Az éves Munkaterv részletesen leírja adott tanév eseményeit havi 

bontásban, ami Rendezvényterv néven szerepel. 

Az információáramlás a vezetőségtől a tantestületig és ellenkező irányba is biztosított az 

intézményben. Ennek érdekében szabályzásra került, hogy a vezetőség tagjainak kötelessége 

tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a vezetőség döntéseiről, határozatairól. A 



tájékoztatás egyrészt rendszerességgel a heti információs napokon történik, amit az igazgató végez, 

vagy távollétében az igazgatóhelyettesek.  

Nem tervezett, rendkívüli esemény esetén az igazgató vagy a helyettesek összehívják a tantestületet, 

és megbeszélik az adott eseménnyel kapcsolatos feladatokat. 

A nevelőtestület tagjai a kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük 

útján szóban vagy írásban közölhetik az iskola vezetőségével. A heti információs napokon is feltehetik 

kérdéseiket a résztvevők. A szakmai munkaközösségek folyamatos kapcsolattartásáért, 

információáramlásért a munkaközösség vezetők a felelősek.  

Szabályzásra került a pedagógusok, és a tanulók kapcsolattartása, ahol egyik tájékoztatási forma a 

tanári szoba mellett lévő hirdetőtábla. A diákönkormányzat kommunikációja, információáramlása 

szabályozott. 

A külső kapcsolattartás 

A hatodik fejezetben kerültek felsorolásra az iskola külső partnerei. A gazdálkodó szervezetekkel a 

leírás alapján a szakmai igazgatóhelyettes a kapcsolattartó, de a gyakorlati oktatásvezető is napi 

szinten kommunikál a külső gyakorlati helyekkel, és a kapcsolattartás formái közül a kör e-mail a 

leggyakoribb. Gyermekjóléti szolgálatok kapcsolattartási formája szabályozott, felelőse az oktatási 

igazgató helyettes.  

4. Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása? 

A szervezet működését, véleményezési és döntési jogát az SZMSZ írja le. 

A negyedik fejezetben az intézményi közösségek meghatározásánál egyértelműen rögzített, hogy a 

nevelőtestület döntési jogkörébe mi tartozik bele. Hivatkozik a fejezet a munkaköri leírásokra, 

miszerint az intézményi alkalmazottak a munkájukat a leírás alapján végzik, amiben a jogkörök és 

hatáskörök meghatározásra kerültek. A nevelőtestület a fegyelmi jogkör gyakorlását a fegyelmi 

bizottságra mint állandó bizottságra átruházza. 

A szülők szervezetének működése is szabályozott, felsorolásra kerültek a véleményezési, és döntési 

jogaik. A szülői szervezet véleményezési-, és döntési jogai egyértelműen deklaráltak.  

5. A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket? 

Az SZMSZ negyedik fejezete írja le az intézményi közösségek működéseinek szabályzását. Három nagy 

csoportra tagolódnak a közösségek, 

 az iskola alkalmazottaira,  

 a szülőkre,  

 és a diákokra.  

Ezt a három közösséget tovább bontja egyéb csoportokra, például az iskolai alkalmazottak közösségét 

nevelőtestületre, aminek részletezi a döntési jogkörét, meghatározza a véleményezési jogait, 



szabályozza az értekezleteit. A nevelőtestületet tagolja meghatározott időre és feladatra létrehozott 

alkalmi bizottságra, és állandó bizottságra, mint a fegyelmi bizottság. A fegyelmi bizottság 

létrehozásának célját, jogszabályi hátterét, tagjait, és az egyeztető eljárás menetét részletesen 

meghatározza. 

A nevelőtestület másik tagolása a pedagógusok szakmai munkaközösségei, aminek a működését 

szintén részletezi az SZMSZ. A szakmai munkaközösségeket felsorolja, és az adott tanévre vonatkozó 

éves munkatervek elkészítésének határidejét október 15-ig meghatározza. A munkaközösség-vezetők 

a kibővített iskolavezetőségi ülések után kötelesek tájékoztatni az irányításuk alá tartozó 

pedagógusokat a döntésekről, határozatokról. Részletesen szabályozza a szakmai munkaközösségek 

feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül.  
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1. A vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

  Az igazgató az iskolai jövőkép meghatározásakor az élelmiszeripari szakemberképzés megyei 

bázisának megteremtéséből és fenntartásából indul ki, természetesen a már meglévő értékekre 

alapozva. A szakember utánpótlás érdekében fontos szerepet kap az újabb képzések beindítása, 

amely hozzájárul az intézmény szakmai palettájának bővítéséhez, s az intézmény megyei pozíciójának 

megerősítéséhez. Fontos, hogy olyan képességeket alakítsunk ki a diákokban, melyek alkalmassá teszi 

őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. Az éves feladatok tervezése proaktív szemléletet követ, 

mely nem nélkülözi a legfontosabb partnerekkel (fenntartó, gazdálkodó szervezetek, szakmai 

szervezetek, szülők, diákok) való szoros együttműködés kialakítását. A tervezés során az intézmény 

igazgatója tájékoztatja a vezetőséget, nevelőtestületet a változásokról, azok hatásairól, illetve kiemeli 

a várható előnyöket, hátrányokat. 

2. Hogyan alakítja ki a vezetői jövőképét, és hogyan kommunikálja azt? 

Az intézményvezető a vezetői jövőképét elsősorban a vezetői programjával koherens módon alakítja 

ki. A szakképzés változásaiból adódó feladatokkal párhuzamosan képezi magát. A vezetői jövőképét a 

nevelő-oktató munka teljes folyamatában kommunikálja a kollégák irányába, az SZMSZ-ben 

meghatározott kapcsolattartás formái szerint. A vezetői jövőkép mellett fontos szerepet játszik a 

változások szükségességének felismerése, amelynek kapcsán törekszik az innovatív és konstruktív 

megoldásokra, s azok megismertetésére az intézményen belül. 

  



3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

Az intézményvezető minden esetben felismeri a változások szükségszerűségét. A kihívásokra 

elsősorban a jogszabályi változások nyomon követését, annak intézményi adaptálását tartja szem 

előtt. A kihívásokra történő válaszok, megoldások megtalálása érdekében minden esetben a 

partnerekkel felveszi a kapcsolatot, tájékoztatja és meggyőzi őket a kihívásokra adandó konstruktív 

lehetőségekről. A megoldások érdekében a feladatok tervezését úgy oldja meg, hogy azokat a 

megfelelő szinteken kidolgoztatja. 

4. Mit tesz (a vezető) az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

Az intézményi célok elérése érdekében nyomon követi a jogszabályi változásokat, azokat igyekszik 

összhangba állítani a deklarált célokkal. Ennek érdekében valamennyi partnerrel és iskolai dolgozóval 

eredményesen egyeztet a változások megismeréséről, azok szükségszerűségéről. Törekszik a 

konstruktív megoldások megtalálására és intézményi adaptálására. 

5. Hogyan tudja kommunikálni, elfogadtatni a munkatársaival a változások 

szükségességét, értelmét? 

Az intézményvezető folyamatosan nyomon követi a jogszabályi változásokat, azok hatásait az 

intézmény vonatkozásában. Törekszik a változásokkal érintett szereplőkkel való konstruktív 

együttműködésre. A változásokról szóbeli és írásbeli tájékoztatást nyújt az SZMSZ-ben meghatározott 

kapcsolattartás formái segítségével.  

6. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait, hogyan a 

pedagógusokat? 

A vezetőtársak vonatkozásában elsődlegesen az SZMSZ által deklarált formákat választja, úgymint a 

vezetői értekezlet, valamint a - munkaközösség-vezetőkkel megvalósuló - kibővített vezetői 

értekezletet. A pedagógusok a vezetői tájékoztatást követően munkaközösségi szinten kapcsolódnak 

be a döntés-előkészítő munkába. 

7. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének koordinálásában? 

Az együttműködés koordinálásában a vezetőnek több szerepköre van. Egyrészt közvetlenül irányítja 

szóbeli egyeztetést követően a vezetőtársak (igazgató-helyettesek, gyakorlati oktatásvezető, tanüzemi 

vezető) munkáját, valamint a munkaközösség-vezetők munkáját. Másrészt közvetett módon irányítja 

az adott pedagógus munkáját a vezető társak által. Mindig az adott feladat súlya, illetve 

összetettsége, konkrét - speciális jellege határozza meg az együttműködés koordinálását a vezető 

részéről. Az együttműködés vezérelve a közös gondolkodás egységes értékrend alapján, illetve a 

csapatmunkában való gondolkodás. 

8. Milyen módszerekkel inspirálja, ösztönzi munkatársait? Ezek közül melyek különösen 

eredményesek? 

A vezető változatos módszereket alkalmaz a munkatársak ösztönzésében, motiválásában. A vezetői 

programban is megjelenő bizalomra és őszinteségre alapoz elsősorban. Nagy hangsúlyt fektet a 

csapatépítésre, összetartás tudatának kiépítésére, s arra, hogy mindenki érezze: egyenrangú és 



egyenjogú tagja a csapatnak. További módszerek is alkalmazásra kerülnek, úgymint az inspiráló 

(szakmai fejlődést elősegítő) célok megfogalmazása; a továbbképzések támogatása, melyben az 

egyéni célok összhangban állnak a szervezet céljaival. Fontos célként realizálódik az önálló, 

felelősségteljes feladatok kiosztása a megfelelő képességekkel-készségekkel rendelkező kollégának. 

Ugyanakkor fontosnak tartja a személyes példamutatást is. A teljesítmény díjazása, illetve elismerése 

is lehet egy szempont a motiválásra, de ez a lehetőség a jogszabályi változások következtében 

rendkívül leszűkült.  

9. Mennyire tartja fontosnak a vezetői munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítását? 

Az intézményvezető alapvető célja a nevelő-oktató munkában a tanulás-tanítás eredményességének 

biztosítása. Elsődleges célként fogalmazza meg a rendkívül rossz szociokulturális háttérrel, s hiányos 

kompetenciákkal rendelkező tanulók felzárkóztatását. Ennek érdekében kihasználja a jogszabályi 

keretek nyújtotta lehetőségeket: csoportbontás, felzárkózató foglalkozások szervezése, érettségi 

vizsgára és szakmunkás vizsgára történő felkészítés, tehetséggondozás terén a szakma kiváló tanulója 

versenyekre való felkészítés, szakiskolai ösztöndíjas tanulók támogatása csoportos foglalkozások 

szervezésével. Fő cél, hogy a tanulók piacképes szakmai tudás birtokába kerüljenek. Minden tanévben 

prioritást kap a bemeneti mérések értékelése, a lemorzsolódási mutatók javítása, a tanulmányi 

eredmények és vizsgaeredmények javítása a fenntartói elvárásoknak megfelelően. 

A közös gondolkodás kialakítása közös célok elérése érdekében nagymértékben hozzájárul a szakmai 

munka eredményességének előmozdításához.  

10. Mit tesz az eredményesség biztosítása, a tanulói eredmények javítása érdekében? 

Fontos a következetes pedagógusi munka, hiszen ez a záloga a tanulói eredményességnek. Az 

eredményesség biztosítása érdekében alkalmazzuk a csoportbontásokat, felzárkózató foglalkozásokat, 

gyógypedagógust foglalkoztatunk a kiemelt figyelmet igénylő tanulókhoz, pszichológus áll 

rendelkezésre a mentális problémák kezelésére. Kiemelt figyelem helyeződik a hiányos ismeretek 

pótlására. Ennek keretében az ismeretszerzés legkülönbözőbb válfajai állnak rendelkezésre a 

különböző tanítási módszerek alkalmazásával, a kulcskompetenciák fejlesztésével, differenciálással, 

tehetséggondozással, pozitív énkép kialakításával, pályaorientációs tevékenységgel. A tanulói 

eredmények javítása érdekében munka-értekezletek összehívására kerül sor nevelőtestületi, 

munkaközösségi, valamint az adott osztályban tanító kollégák szintjén.  

11. Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás a vezetői tevékenységben, 

a működésben? 

Kiemelt szerepet kap a vezetői tevékenységben a pedagógusok fejlesztő célú támogatása a 

továbbképzések támogatásával. Az újabb továbbképzések, illetve diplomaszerzések esetében a 

megfelelő kompetenciával rendelkező kolléga bevonásra kerül a meghatározott feladatba. Ezekre a 

tevékenységekre folyamatos reflektálás megtörténik. 



Fontos terület a pedagógusok, illetve a technikai alkalmazottak munkájának értékelése. A pedagógusi 

tevékenységek fejlesztő célú értékelésére a vezetői, vezető-helyettesi óralátogatások során, míg a 

munkaközösségek szakmai munkájának értékelésére az egyes értekezleteken kerül sor. 

12. Hogyan gondoskodik arról, hogy a tanulói igényekhez igazodjon a tanterv, a 

tanmenetek, az alkalmazott módszerek? 

 Az iskola pedagógiai programjában meghatározott „hitvallás” a nyitott, befogadó jellegű intézmény 

kialakítása. Az intézmény elsődlegesen „Esélyteremtő”. Célként fogalmazódik meg az egységes nevelői 

hatás megvalósítása. A tanulók eltérő adottságaihoz  igazodik a helyi tanterv és tanmenetek 

elkészítése, figyelembe véve a tanulók szociokulturális körülményeit, az eltérő képességeket és 

készségeket, melyek alapján alakítjuk ki a szabad sávban tervezhető  tanórai foglalkozások 

óraszámait, fő témaköreit és követelményeit, a magasabb évfolyamba lépés feltételeit, ellenőrzés-

értékelés, minősítés tartalmi és formai követelményeit, alkalmazott tankönyvekre és segédeszközökre 

vonatkozó döntéseket, tervezett tanórán kívüli foglalkozásokat: felzárkóztatás, 

tehetséggondozás,sportfoglalkozások, SNI-fejlesztés. 

13. Hogyan jelenik meg az adaptivitás, differenciálás saját tanítási gyakorlatában, valamint 

az intézményi működésben? 

Az intézményben mind a tanítási gyakorlatban, mind pedig a működtetésben megjelenik az 

adaptivitás és a differenciálás. Az intézmény vezetője a saját tanítási gyakorlatában figyelemmel van 

az egyes tanulók optimális fejlesztésére, természetesen az egyéni sajátosságokra (SNI, BTMN, Hiányos 

ismeretek pótlása, tehetséges tanulók tehetséggondozása, stb…) tekintettel. Ezt a célt szolgálják a 

páros- és csoportmunkai tevékenységek (kooperatív tanulási technikák), a szemléltetések az IKT 

eszközök használatával, projektmódszerek alkalmazása.  

Az intézmény működésében természetesen ezeket az egyéni sajátosságokat (pedagógusokat is 

beleértve) figyelembe vesszük a feladatok (projektek, pályázatok, felzárkóztatás, SNI- fejlesztés, 

BTMN-s tanulók szaktanári fejlesztése) megvalósítása terén. 

14. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 

Az intézmény vezetője hatékonyan támogatja a pedagógus továbbképzéseket, továbbtanulásokat 

újabb diplomaszerzés érdekében, természetesen az iskolai érdekekkel és elvárásokkal összhangban. 

Fontos az inkluzív környezet megteremtésében az intézményi hagyományok ápolása, valamint a 

tanulók beilleszkedésének előmozdítására újabb rendezvények megvalósítása.  Az intézmény 

nagymértékben segíti a szociokulturális hátrányból induló tanulók számára iskolai szervezésű 

kirándulások, szakmai utak támogatását, közös élmények realizálását közös programok szervezésével, 

helyi és megyei szintű sportrendezvények megvalósítását. 

15. Mit tesz a pozitív intézményi arculat kialakítása és fenntartása érdekében? 

Az intézmény partneri körének felmérésében, bővítésében közreműködik, illetve a partnerek 

igényeinek és elégedettségének beazonosításában. Személyes kapcsolatrendszerét is felhasználja. A 

partnerekkel való konstruktív, folyamatos együttműködés és egyeztetés. Képviseli az intézményi 



érdekeket számos fórumon. Az intézmény csak akkor érheti el a szervezet által kitűzött közép és 

hosszú távú céljait, ha tudatosan alakítja ki egységes arculatát, identitását. A pozitív intézményi 

arculat kialakítása és fenntartása érdekében fontos az intézményi kommunikáció a külső partnerek 

felé. Az egyfajta PR- tevékenység fejlesztése érdekében a beiskolázási szülői értekezletek, a nyílt 

napok szervezése kiemelten fontos. Az iskola által megvalósított külső és belső rendezvények 

színvonala, minősége is hozzájárul a pozitív arculat kialakításához. Kiemelt a helyi rádióban, 

újságokban való megjelenése is az iskolának, melyre az utóbbi években többször sor került. Az iskola 

változatos, aktualizált elérhetősége (web felülete) az intézményi design-t szolgálja. A telephelyek 

külső megjelenésükben változtak, vonzóbbak lettek vásárlóink számára, ugyanakkor fontos a 

termékek minőségének folyamatossága. Az iskola szakmai munkája, pedagógiai hozzáadott értéke is 

kiemelten fontos. 

16. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti 

azokat? 

Az iskolai célok elérését segítő kapcsolatok kétirányúak. Egyrészt a fenntartó által megfogalmazott 

elvárásokat igyekszik az intézmény megvalósítani eredményesen. Ugyanakkor szükség van nemcsak 

személyes kapcsolatokra, hanem intézményi kapcsolatrendszerre is, hogy céljainkat realizáljuk. Ennek 

érdekében kiterjedt és szoros kapcsolatokat tartunk fenn a FM Agrárszakképzési Főosztályával, a 

Herman Ottó Intézettel, Oktatási Hivatallal- Nyíregyházi POK-kal, Önkormányzattal, Kamarákkal, 

különböző szakmai szervezetekkel: Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, Kereskedelmi és 

Iparkamarával, Pék-szövetséggel, Gasztroszövetséggel, az Élelmiszeripari Szakmai kollégiummal, 

társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel (közel 50 cég). E kapcsolatokat a vezető személyesen, 

illetve igazgató-helyettesek és gyakorlati oktatásvezető útján ápolja.  

A belső kapcsolatok (SZMK, Intézményi Tanács, Diák-önkormányzat, diákok, kollégák) szervezeti 

struktúrának megfelelően működnek.  

17. Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak 

követése, mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

 Az iskola vezetőjének pedagógusi tevékenysége a diploma megszerzését követően több szálon is a 

középfokú oktatáshoz, és az intézményhez kapcsolódik.  

A tanulói életutak követésére az iskolában nincs kidolgozott, dokumentált nyomon követési rendszer 

(bár erre történtek kísérletek). Az életutak követése személyes tapasztalatai alapján történik. 

A korai iskolaelhagyás a szakképzésben tanuló tanulóifjúság részéről az egyik nagy probléma. Az 

intézmény vezetője mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogszabályi keretek betartása mellett 

fékezze és mérsékelje az intézmény elhagyását. Az érintett tanulók döntő többségében a legnagyobb 

jóindulat mellett sem lehet a tanulói jogviszonyt fenntartani. Természetesen a meggyőzés lehet az 

iskola vezetőjének az egyetlen eszköze. 

  



18. Milyen mértékű az elkötelezettsége a tanulók, a pedagógusok, valamint önmaga 

képzése, fejlesztése iránt? Miben nyilvánul meg ez az elkötelezettség? 

Teljes mértékben elkötelezett, figyelembe véve az egyéni és szervezeti célok összhangját. A 

továbbképzési programból kiindulva folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a továbbképzési, illetve 

továbbtanulási lehetőségekről. Megkeresi azokat a pedagógusokat, akiknek szükséges, illetve ajánlott 

a szervezeti célok elérése érdekében tovább képezni magát. Törekszik arra, hogy az intézményi célok 

megvalósítása érdekében optimális beiskolázást hajtson végre kollégái körében. A 2013-2018 közötti 

időszakra szóló beiskolázási program következetes végrehajtása, mely az időszak lezárulta előtt 95%-

ban megvalósításra került. 

19. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

Részt vesz országos és megyei rendezvényeken, szakmai fórumokon (Lásd. Pék szövetségi ülések), 

továbbképzéseken. Az élelmiszeripari szakmai kollégium vezetőjeként (25 intézményt magában 

foglalva) üléseket hív össze a társintézmények bevonásával, egyeztetéseket folytat, s fejlesztéseket és 

javaslatokat fogalmaz meg a fenntartó felé. 

20. Hogyan, milyen témákban történik az önreflexiója, az erősségei, fejleszthető területeinek 

meghatározása? 

A vezetői kommunikáció, a döntéshozatali és konfliktuskezelési kompetenciák témákban folyamatos 

az önreflexió elsősorban a változó jogszabályi környezetből adódóan. A változások szükségszerűen 

indukálják a vezetői gondolkodásmód rendszeres felülvizsgálatát, elsősorban az elvárások 

kommunikálását a kollégák irányában. 

Az intézmény működtetésében általában véve erősségek közé sorolom a hatékony csapatmunkát, 

hiszen ennek segítségével lehet az intézmény életében történő változásokra megfelelően reagálni. 

Fejlesztendő terület az intézményen belüli kétirányú információáramlás annak érdekében, hogy a 

testület tagjai a szükséges információkat a különböző szervezeti szinteken egységesen és időben 

kapják meg. A fejlesztendő területek közé tartozik a tanulók sok esetben hiányzó erkölcsi normáinak 

kialakítása, a tanulói viselkedéskultúrával kapcsolatos visszacsatolás. Fontos az egységes 

gondolkodásmód, következetes pedagógiai munka megteremtése.      

21. A vezetői programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel 

történt meg (időarányosan)? 

A vezetői program rendkívül összetett célokat fogalmazott meg, melyek közül valamennyi célt sikerült 

megvalósítani. Mindez tükrözi a vezetői programban meghatározott célok realitását a változó 

jogszabályi környezet ellenére is. 

Változások: Intézményi honlap újraszerkesztése, intézményi logó létrehozása, új képzések bevezetése: 

élelmiszeripari szakmunkás képzés, cukrászképzés, valamennyi évfolyamon a húsipari termékgyártó 

képzés beindítása, évfolyamonként két pék osztály elindítása, esti gimnázium bevezetése, 

Szakiskolások szakközépiskolájának bevezetése. Tárgyi eszközfejlesztések: iskolai laboratórium 

kialakítása, műszaki terem kialakítása, cukrász tanüzem felújítása, tanüzemi kirakat új arculatának 



kialakítása. Intézményi szabályzatok teljes körének kidolgozása, új gazdálkodó szervezetek bevonása a 

duális képzésbe. Szakképzés tartalmi és módszertani fejlesztése a gyakorlatorientált képzés 

bevezetésével.  

22. Milyen új célok jelentek meg? 

Az OKJ változásából adódóan újabb szakmák bevezetése a fenntartóval, a gazdálkodó szervezetekkel 

és a kamarákkal egyeztetve. Tanulószerződéses tanulók számának emelése nem sértve a duális képzés 

rendszerét. Beiskolázási létszám szinten tartása, illetve mérsékelt növelése. Tárgyi infrastruktúra 

folyamatos bővítése. Szakmai pályázati lehetőségek további kiaknázása: Határtalanul, Erasmus stb. 

Felnőttképzés területén több képzési program kidolgozása és azok gyakorlati alkalmazása a GINOP - 

pályázatokban, jövőben a vidékfejlesztési programokban való részvétel a fenntartóval történő 

egyeztetést követően. 

  



2. A vezető munkájáról a munkáltatójával készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan kommunikálja a vezető az intézmény jövőképét, céljait? 

A vezető szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai, nevelési 

elveinek megismerését. A feladatok tervezése során tájékoztatja kollégáit a változásokról és a 

változások okairól, feltárva azokat a várható előnyöket, melyek a változások eredményeképpen az 

intézmény életében bekövetkeznek. 

2. Hogyan biztosítja a vezető a tanulás-tanítás eredményességét, a felsőfokú intézményekben 

való továbbtanulást célzó sikeres felkészítést? 

Az intézményvezető alapvető célja a tanulás támogatása, támogató környezet kialakítása. Tudatosan 

irányítja az értékközpontú nevelés, tanítás, tanulás folyamatát. Együttműködik munkatársaival és 

példát mutat annak érdekében, hogy az intézménye elérje a tanulási eredményekre vonatkozó 

deklarált céljait. Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények 

javítására helyezi a hangsúlyt. A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő–oktató 

munkát vár el. Igyekszik tanulóival szemben magas elvárásokat támasztani, fakultáción lehetőségük 

van a tanulóknak a tananyagban való elmélyülésre, így válhatnak képessé felsőfokú tanulmányokra. 

3. Mennyire sikerül a nevelőtestülettel a változások megértetése, kezelése? 

A vezető felismeri a változások szükségességét, figyelemmel kíséri a szakterület törvényi változásait, a 

változásban érintett szereplőkkel törekszik a konstruktivitásra, a szükségszerű változtatásoknak a 

kollégákkal történő megismertetésére 

4. Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

A megvalósítás szakaszában következetesen képviseli azokat az irányokat, amelyeket szervezeti 

szinten meghatároztak a jövőkép elérésével kapcsolatban. A vezető képes a jövőképhez vezető úton 

mind magának, mind pedig munkatársainak szűkebb és tágabb célokat kijelölni. Miután 

beazonosította intézményének fejleszthető területeit, sikeresen kezeli a változás útjában álló 

ellenállást 

5. Képviseli-e az intézmény érdekeit? 

Az intézményvezető több fórumon képviseli intézménye érdekeit, a munkatársai érdekében 

hatékonyan igyekszik együttműködni a külső partnerekkel. 

6. Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? 

Az intézmény vezetője együttműködik a fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások 

biztosítása érdekében, szem előtt tartva pedagógusainak érdekeit. 

  



7. Elkötelezett-e az intézménye iránt? Ennek milyen jeleit tapasztalják? 

Az intézmény vezetője keresi a tanári szakma és az iskolavezetés területein az új szakmai 

információkat. Törekszik vezetői felkészültségének és vezetői képességeinek fejlesztésére.  

8. Milyen a fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

Az igazgató fenntartóval való együttműködése harmonikus, minden esetben konszenzusra törekszik 

mindkét fél, prioritást élvez az intézmény minél hatékonyabb működtetésének biztosítása, a 

változások jobbító szándékának felismertetése és elfogadtatása.  

9. Nyitott-e saját maga fejlesztésére, milyen tények mutatják szakmai aktivitását? 

A vezető igyekszik beépíteni a saját gyakorlatába mind a már létező, megalapozott pedagógiai és 

vezetési modelleket, elméleteket, mind pedig az új oktatási trendeket és innovációkat.  

10. Rendszeres-e az intézményben a pedagógusok munkájának ellenőrzése, értékelése? 

A vezető irányítja a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer kialakítását, az országos 

önértékelési rendszer intézményi adaptálását és működtetését. Részt vállal a pedagógusok óráinak 

látogatásában, megbeszélésében.  

11. Elkötelezett-e a nevelőtestület fejlesztésében, működik-e a belső tudásmegosztás? 

Működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat, szakjának megfelelően részt vesz a team 

munkában. Kezdeményezi az intézményen belüli együttműködéseket. Szorgalmazza a belső 

tudásmegosztás különböző formáit. 

12. Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e? 

Az intézményvezető a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének pontosan 

és határidőre tesz eleget. 

13. Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

A vezető eleget tesz a jogszabályban meghatározott kötelezettségének a nyilvánosság biztosítása 

tekintetében, törekszik az intézmény minél pozitívabb arculatának kialakítására.  

14. Hogyan hasznosítja az intézmény kapcsolatrendszerét? 

 A vezető közreműködik az intézmény partneri körének felmérésében, valamint a partnerek 

igényeinek és elégedettségének beazonosításában. Személyes kapcsolatrendszerét az intézményi 

célok elérése érdekében mozgósítja. A belső és a külső partnereket bevonó kommunikációt alkalmaz. 

15. A továbbképzések irányítása összhangban van-e a pedagógiai program céljaival? 

A pedagógiai munka eredményességének növelése érdekében felméri, milyen módszertani tudásra 

van intézményének szüksége, a továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az 

megfeleljen intézménye szakmai céljainak. 

További kérdések:   



 

3. A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

  

1. Hogyan, mi alapján változtatja az intézmény a képzési struktúráját? Milyen szerepe van 

ebben az intézmény vezetőjének? 

Elsődlegesen a törvényi változások figyelembevételével, a fenntartói elvárásoknak megfelelően. 

Egyeztet a fenntartóval, közvetíti a közvetlen, közvetett partnerek és a munkaerő-piaci szereplők 

elvárásait, az iskola lehetőségeinek figyelembevételével. 

2. Hogyan történik a stratégiai dokumentumok elkészítése, ezekből lebontva az operatív munka 

megtervezése? 

A dokumentumok elkészítésében részt vesznek az iskolavezetés tagjai, a munkaközösség vezetők. A 

részfeladatok elkészítése után közös egyeztetéssel alakul ki a végleges dokumentum.  

3. Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézmény vezetője az iskola céljainak elérése 

érdekében? 

A legfontosabb stratégiai feladat a tanulói létszám fenntartása, növelése. Ennek érdekében az 

igazgató beiskolázási teamet hozott létre, amelynek személyesen is aktív résztvevője. Az intézmény 

részt vesz minden pályaválasztási rendezvényen, egyéb városi rendezvényeken, ahol lehetőség adódik 

az iskola népszerűsítésére. Nagyon sok általános iskolát felkeresünk, ahol tájékoztatást tartunk a 

nyolcadikos diákoknak, tanáraiknak, szülőknek. Pályázati lehetőségek kihasználása.  

4. Hogyan azonosítják a stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre szoruló területeket? Mi 

a vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

A stratégiai dokumentumokban leírtak időszakos ellenőrzésével, az ott kitűzött rövid, közép és hosszú 

távú feladatok felülvizsgálatával. Szükség szerint intézkedési terv elkészítésével. 

5. Hogyan teremt az intézményvezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek 

érdekében? 

Maximálisan alkalmazkodik az iskola a felmerülő változásokhoz, minden területen nyitott az új 

kihívásokra pl. öko-iskola, felnőttképzés, új gazdálkodó szervezetek bevonása a gyakorlati képzésbe, 

városi és országos rendezvényeken továbbképzéseken való részvétel, külföldi kapcsolatok erősítése 

stb. 

6. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése, a pedagógusok tájékoztatása? 

Rendszeresen tájékozódik az iskolavezetés a partneri honlapokon (Agrárkamara, NSZFH, HOI) stb. 

Kiadványok révén Nemzeti Jogszabálytár, Magyar Közlöny, Jogfutár, Köznevelés, Modern iskola, 

Joggyakorlat a közoktatásban. A igazgató minden héten információs napon az aktuális változásokról 

tájékoztatja a nevelőtestületet. Havonta kibővített vezetőségi értekezlet van, ahol a munkaközösség 

vezetők is részt vesznek, ezen megbeszélések alkalmával is tájékoztat a változásokról. 



7. Hogyan biztosítják az intézményi működés nyilvánosságát, mi ebben a vezető szerepe? 

Az iskolai honlap rendszeres frissítése, folyamatos igazgatói felügyelettel, fogadó órák, szülői 

értekezletek. Külső partnerekkel való kapcsolattartás, rendezvényeken, versenyeken való részvétel. 

8. Hogyan biztosítja a vezető az átláthatóságot a vezetésben, irányításban? . Milyen módszerei, 

eljárásai vannak erre? 

Munkahelyi információáramlás biztosítása, megfelelő kommunikáció a belső és külső partnerekkel. 

Heti információs napok, igazgatói fogadóóra, munkatervek,beszámolók hozzáférhetőségének 

biztosítása. Heti rendszerességgel tartott vezetői értekezletek, egyeztetések. Minden hónap első 

hétfőn kibővített vezetői értekezlet tartása, munkaközösségvezetők bevonásával. 

11. Hogyan méri fel, milyen módon támogatja a vezető a kollégák szakmai fejlődését? 

Továbbképzési lehetőségekről tájékoztatót tart, a továbbtanulási lehetőségeket egyezteti az illetékes 

kollégákkal, amit az intézményi továbbképzési tervben rögzít, miután a nevelőtestület jóváhagyta. 

12. Mit tesz az intézményvezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék a 

pedagógiai szakirodalmat? 

A megjelenő új tankönyvekből beszerzésre kerül az iskolai könyvtár részére, így a pedagógusoknak 

lehetősége van azok megismerésére, véleményezésére, használatára. Szakmai kadványok 

hozzáférhetőségének biztosításával: Pl . Pék újság, Cukrász újság, oktató -DVD-k. Kamarai kiadványok. 

13. Mit tesz az intézményvezető, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új tudásokat? 

Biztosítja a technikai, tárgyi feltételeket. Személyes és vezetői óralátogatásokkal meggyőződik azok 

használatáról. 

14. Működik-e az intézményben tudásmegosztó fórum, az egymástól való tanulás bármilyen 

módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

A munkaközösségeken belül a szaktanárok egyeztetnek. Belső képzések. 

15. A vezető milyen kommunikációs formákat használ, és ezek mennyire eredményesek? 

Szóbeli tájékoztatás, vezetői, kibővített vezetői, pedagógusi szinten. Információs táblán való hírdetés. 

16. Milyen mértékben vesz részt az intézményvezető a pedagógusok értékelésében? 

 Tájékozódik az igazgatóhelyettesek és munkaközösségvezetők által, óralátogatások alkalmával 

egyeztet a pedagógussal.  

17. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése (emberek, tárgyak, eszközök, fizikai 

környezet)? Milyen feladatot vállal ebben a munkában a vezető? 

 A vezetői értekezleten történik az erőforrások egyeztetése, igazgató kezdeményezésére. A 

dolgozókkal történő személyes beszélgetések alkalmával is figyelem központjába kerülhet. Az 

erőforrások biztosításában az  igazgatónak kulcsfontosságú szerepe van. 



18. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítani és hogyan? 

Az igazgató jó személyes kapcsolatot ápol a fenntartóval, a fenntartói elvárásoknak megfelelően a 

fejlesztési  törekvések megjelennek a pedagógiai programban, költségvetési tervezésekben. Az 

innovációs törekvések az iskola arculatát, nevelési- oktatási célrendszerét is érintik,  a tanítási órákon, 

tanórán kívüli foglalkozásokon a résztvevők képességeihez, igényeihez alkalmazkodunk. Az igazgató a  

szakképzésben tartalmi, módszertani fejlesztések bevezetésére ösztönöz. 

 

 

19. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejlesztendő területeit, mit tesz saját 

szakmai fejlődése érdekében? 

 Visszajelzéseket kap a fenntartó, a gazdálkodó szervezetek, kamarák, szülők , diákok, pedagógusok 

szakoktatók részéről, személyes kapcsolattartás révén. Részt vesz az országos, megyei 

rendezvényeken, továbbképzéseken, fórumokon,szakmai területén szakkollégium vezetője-ahol a 

társintézmények vezetőivel egyeztet, fejlesztéseket javaslatokat kezdeményez. 

 

További kérdések: 


