
1. Vezetési program  
 

„Amit ma teszünk, döntés arról, 

hogy milyen lesz a világ holnap.” 

(Marie von Ebner-Eschenbach) 

 

4.1. Elképzeléseim a vezetésről 

 

A vezetés olyan tevékenység, amely az erőforrások hatékony és eredményes felhasználására 

irányul bizonyos célok elérése érdekében. A felhasználandó erőforrások során 

kulcsfontosságúak az emberi (technikai dolgozók, irodai alkalmazottak, pedagógusok, 

vezetők), a tárgyi (épületek és berendezéseik, eszközök), pénzügyi (költségvetés) és az 

információs erőforrások, amelyeket aktivizálni kell a kitűzött pedagógiai célok elérése 

érdekében. Éppen ezért a vezetői munka nagyon energia igényes, állandó feszültségek forrása, 

mindemellett kihívások egész sorát rejti magában. 

A vezető egyik legfontosabb feladata a szakszerű, törvényes és zavartalan működés 

biztosítása. A vezető felel az intézmény valamennyi dolgozója által megvalósított nevelési 

eredményért, ugyanakkor nem fél a hatalom megosztásától, kiváló szakembereket gyűjt maga 

köré és törekszik arra, hogy elégedett nevelőközösség, technikai személyzet vegye körül. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy szakértelem és kitartás mellett minőségi munkát elvárni csak 

megfelelő motivációs rendszer kiépítésével lehet, melyet differenciált jutalmazással kívánok 

megoldani. 

Az igazgató egyszemélyes vezető, ezért felelőssége nem osztható meg, de a célok elérése 

érdekében bátran támaszkodhat munkatársai támogatására, véleményére. 

A vezető tekintélyének az alapja a szaktudása. Legyen tisztában a legújabb szakmai, 

vezetéselméleti, jogi, gazdasági ismeretekkel, amelyre a napjainkban végbemenő szakmai, 

társadalmi változások miatt is szükség van. 

A sikeres munkához elengedhetetlen a nevelőtestület, a szülők, a fenntartó bizalma és 

támogatása. E kapcsolatok folyamatos ápolása teremtheti meg az iskolai munka eredményeit, 

az együtt gondolkodást a továbblépés érdekében. 

 

4.2. Milyen iskolát szeretnék? 

 



Az oktatáson, nevelésen túl fokozott felelősség hárul az iskolára a kompenzáció, 

esélynövelés és a mintaadás terén, a társadalmi normák elsajátításának elősegítésében. 

 

 mivel szolgáltató intézmény, amely a társadalmi környezet igényeit elégíti ki, nyitott 

legyen annak véleményeinek a befogadására, 

 mivel általános iskolaként az egyik főfeladata a továbbtanulásra való felkészítés, 

legyen eredményorientált, 

 egyéni arculattal bíró, 

 jól gazdálkodjon erőforrásaival (tárgyi és személyi), törekedjen megsokszorozásukra, 

 felszabadult légkört biztosítson tanároknak és diákoknak egyaránt. 

 

4.3. Mit gondolok a pedagógusról? 

 

 nemcsak tudásával, de egész személyiségével hat tanítványaira, azaz: „ember” legyen 

elsősorban, és lehetőleg mestere szakterületének. Itt szeretném Pestalozzit idézni: „A 

nevelés legfőbb célja az ember felemelése az igazi humanitás fokára.” 

 igényes önmagával szemben, önmegvalósításában állandóan magasabbra törekszik 

 önálló tanár nem igényel állandó utasításokat 

 ismeri és elismeri kollégái, munkatársai erőfeszítéseit, eredményeit 

 kapcsolódási pontokat keres a kollégaihoz, az egy osztályban tanítók ill. egy szakot 

tanítók közösségében 

 aktívan vesz részt pedagógiai programok, tantervek és más, az intézményt érintő 

dokumentumok kidolgozásában ill. megvitatásában 

 nyitott az új programokkal ill. módszerekkel szemben 

 

4.4. Milyen vezető kívánok lenni? 

 

A mindenkori vezető maga választhatja meg munkatársait, feladata a munkatársak megfelelő 

bérezése, jutalmazása, azok ellenőrzése. 

Természetesen sok tényező befolyásolja tevékenységét, mint a szükséges rendeletek, 

jogszabályok (alapító okirat, Munka Törvénykönyv, közoktatási törvény, közalkalmazotti 

szabályzat, gyakornoki szabályzat, továbbképzési terv), és még a kereset-kínálat a munkaerő 



piacon és a helyi viszonyok is. Iskolánkban létezik egy szakszervezet, vezetőjével is együtt 

kell működni. Ezeknél a feladatoknál nagyon fontos a vezető humánus magatartás, 

ugyanakkor mérlegelni kell, hogy az intézmény számára a legmegfelelőbb döntést hozza. 

 

J. A. Comenius törvényeket állított fel az igazgató számára: 

1. Emlékezzék arra, hogy ő az egész iskola legfőbb fénye és oszlopa. 

2. Ezért legyen az erénynek, a jámborságnak és a szorgalomnak példaképe, és 

mindenben mutassa magát élő törvénynek és szabálynak (amelyeknek megfelelően 

minden könnyen rendbe hozható). 

3. Tekintélyét a többiek előtt erényeinek feddhetetlenségével, mindenki iránt 

tanúsított udvariasságával és a kötelességekben fáradhatatlan éberségével védje meg. 

Gondosan ügyeljen arra, vajon kollégái, a tanítók és nevelők mind utánozzák-e… 

6. Ügyeljen arra, hogy semmi se történjék a törvények és határozatok ellen, és hogy 

mindenütt minden megmaradjon helyén, rendjén és érvényében; és ha valamiben 

lazulást lát, azonnal javítsa meg, és előzze meg a nagyobb romlást… 

10. Mindenki előtt, aki máshonnan jön, és felvételét kéri, előbb olvassa fel az iskola 

polgárainak törvényeit, és kérdezze meg, hogy megígéri-e azok megtartását: egyedül 

csak annak adja meg a polgárság jogát, aki a törvényeknek és büntetéseknek magát 

aláveti, és ígéretét saját kezű aláírásával megerősíti.  

11. Idegenek és jövevények iránt legyen vendégszerető. 

12. Azoknak, akik távozni akarnak, és szorgalmukról s tisztességes viselkedésükről 

bizonyítványt kérnek, adja azt meg az igazság és kinek-kinek érdeme szerint… 

15. Legyen meggyőződve arról, hogy a jutalmak és büntetések igazságos kiosztása az 

iskolai köztársaság fenntartásának az alapja: ezért ne ossza ki azokat másként. 

(J. A. Comenius: A jól rendezett iskola törvényei – A közölt részlet a XX.II. 

törvényből való.) 

 

Mint ahogy Comenius is megfogalmazta, olyan vezető kívánok lenni, aki 

 törekszik arra, hogy elméletileg felkészült legyen és rendelkezzen a vezetéshez 

elengedhetetlen képességekkel 

 demokratikusan és kooperatív stílusban vezet együttműködve az iskolában 

tevékenykedő szervezetekkel, közösségekkel 

 élvezi a vele munkakapcsolatban lévők bizalmát 



 a feladatához hatáskört és felelősséget is társít 

 az iskolai erősségekre épít 

 a tantestület eddigi eredményeire koncentrálva tesz az esetleges hibák vagy 

hiányosságok kiküszöböléséért 

 őrzi a hagyományokat 

 fontosnak tartja a jó tantestületi légkört, és tesz is annak biztosításáért 

 a diákságnak lehetőséget biztosít arra, hogy a tanóráin kívül diákéletet szervezzen 

 tudja, hogy az igazgató érdeke és felelőssége az iskola fejlődése 

 koncepciósan és következetességgel vezet, és így kiszámíthatóvá válik mindenki 

számára 

 jól képviseli az iskolát különböző fórumokon 

 tartja a kapcsolatot a többi városi intézménnyel 

 kapcsolatban áll, együttműködik a fenntartó intézménnyel 

 képviseli, vagy képviselteti iskoláját a városi rendezvényeken, ünnepeken, 

értekezleteken, egyszóval részt vesz városunk életében 

 

A külföldi kapcsolatok kiépítésében, cserekapcsolatok létrehozásában segíthet az, hogy 

pillanatnyilag is egy német iskolával állok kapcsolatban és személyesen is jó a viszonyom az 

ott dolgozó kollégákkal. Mivel anyanyelvi szinten beszélem a szerb-horvát nyelvet, ezért ez 

előnyt jelenthet egy szerb vagy horvát cserekapcsolat kiépítésében. Nem utolsó sorban pedig 

szeretnék kapcsolatot teremteni a hazánk határain kívül fekvő magyarlakta települések 

iskoláival. 

 

Az osztrák intézettel régóta fennálló jó munkakapcsolatom révén a nyelvszakosok számára 

jóval szélesebb körűek lehetnek a külföldi nyelvi továbbképzések, és az ilyen nyelvterületen 

történő továbbképzés hatásfoka sokkal magasabb, mint az itthonié. 

 

4.5. További elképzelések, amelyek számomra igen fontosak 

 

 Kiemelten fontosnak tartom a szocializációs feladatokat, a szubkulturális hátrányok 

csökkentését. 

 A sajátos nevelési igényből adódó hátrányok kompenzálása is nagyon fontos. 



 Az oktató-nevelő munka legfontosabb feladatai: az alapképességekben meglévő 

hiányok pótlása, pedagógiai diagnosztika alkalmazása, az önálló tanulásra és az 

önállóságra nevelés, részképesség zavarok javítása, tantárgyi korrekciók 

elsajátíttatása. 

 Számomra igen fontos a csoportbontás megoldása azoknál a tantárgyaknál, ahol 

hatékonyabb az oktatás kiscsoportokban, ilyenek a számítástechnika és az idegen 

nyelv, valamint azoknál a tárgyaknál, legalább nyolcadik osztályban, amelyek 

szükségesek a felvételinél.  

 Az iskolai demokratizmus erősítése érdekében nagy jelentőségű az iskolavezetés 

tagjaival való rendszeres kapcsolattartás és a vezetői megbeszélések. 

 Nagyon fontos még a pedagógusok folyamatos továbbképzése, és e képzések anyagi 

támogatásának megteremtése. 

 Az különböző fejlesztések és továbbképzések költségeinek csökkentésére nagyon 

fontos a kistérségi oktatási együttműködés. Ez az együttműködés jelentős lenne a 

túlkoros tanulók oktatásának megoldásánál is. 

 

4.6. Gazdálkodás 

 

 Fontos a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok pontos ismerete, szigorú betartása, a 

részletes helyi szabályozás, a nyilvántartási naprakészség, napi likviditás, a hatékony 

belső ellenőrzés. 

 A beszerzéseknél, a karbantartásoknál az árkedvezmények kihasználása, az 

ajánlatkéréseken alapuló optimális megoldás kiválasztása a folytatandó gyakorlat. 

 Olyan beosztó, takarékos, céltudatos gazdálkodást szeretnék, amely lehetőséget ad 

szerény mértékű fejlődésre és a dolgozók béren kívüli személyi juttatásaira. 

 


