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BEVEZETÉS 
 

 Az elmúlt évtizedben lezajlott és napjainkban is folyamatosan zajló 

tartalmi és szervezeti átalakulások jelentősen befolyásolták a köznevelés és a 

szakképzés, ezen belül mai nevén a BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási 

Nyelvű Szakközépiskolája működését, az intézményben zajló folyamatokat és 

alapvetően az intézményi légkört. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok megjelenése, illetve 

a 2013. január 1-i és a 2015. július 1-i fenntartóváltás újraformálta az iskolai 

folyamatok egy részét, újraértelmezésre kerültek az előző vezetői pályázatban 

meghatározott célok, megváltoztak a vezetői feladatok, jogkörök, jelentősen 

módosult iskolánk tanulói és alkalmazotti létszáma és összetétele, 

felülvizsgálatra került és megújult a közismereti és a szakképzési tartalom. 

Mindezek intézményi megszervezése és kivitelezése komoly kihívás elé állította 

mind az iskola vezetőségét, mind a nevelőtestületet. Az alkalmanként érezhető 

döccenések ellenére a tanulók és szüleik végig nyugodt légkörben élték át a 

változásokat. Ennek sikeres menedzseléséhez nagyban hozzájárult a 

nevelőtestület konstruktív hozzáállása, támogatása, problémaérzékenysége, 

türelme, nyitottsága a közös gondolkodásra, az egymásra figyelés és a 

pedagógusok hivatásszeretete, empatikus készsége. 

Az átalakulás folyamata nem zárult le. Néhány hete jelent meg az új 

Országos Képzési Jegyzék. Rövidesen kiadásra kerülnek a Szakmai és 

Vizsgáztatási követelmények, a szakgimnáziumi kerettantervek és ezzel együtt 

2016. szeptember 1-től új formában és tartalommal folytatódik majd az iskolai 

rendszerű szakképzés. Iskolánk szakgimnáziumi formában fog működni, amely 

átalakulás újabb feladatokat ró majd minden iskolai dolgozóra. A fentiek alapján 

egyértelműen kijelenthető, hogy a felelős vezető számára az iskola törvényes 

működésének biztosítása, a humánerőforrás, a szakmai és technikai feltételek 

és infrastruktúra állagának megőrzése, valamint a lehetőségekhez mért 

fejlesztése mellett az egyik legfontosabb feladattá a változások menedzselése 

vált. Mindez nem csak az elmúlt vezetői ciklusra érvényes megállapítás, hanem 
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a jelenlegi ismeretek alapján már előre látható, hogy a következő öt év során is 

jelentős erőforrásokat igényel majd. 

A BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája és előd 

intézményei a 80-as évek közepe óta mindig nyitott volt a változásra, az új 

módszerek és az innováció befogadására. Az elmúlt öt év során a vezetésem 

alatt álló intézmény nevelőtestülete és nem pedagógus dolgozói azon 

munkálkodtak, hogy a jogszabályok által generált jelentős volumenű 

átalakításokat úgy valósítsuk meg, hogy a felhalmozott értékeket megőrizzük, a 

fenntartó elvárásait maradéktalanul teljesítsük, mindemellett azonban továbbra 

is megfeleljünk a szülők és a helyi társadalom igényeinek, iskolánk megőrizze 

arculatát, megtartva és erősítve értékőrző és értékközvetítő szerepét. 

 Az elmúlt tizenöt év során elért eredményeink, felhalmozott pedagógiai 

értékeink megőrzését, az eddig végzett munka folytatását, színvonalának 

megtartását célként kitűzve nyújtom be pályázatomat, és megbízás elnyerése 

esetén vállalkozom a tagintézmény-vezetői feladatok ellátására, az előttünk álló 

változások menedzselésére az elkövetkező öt év során. Döntésemben 

hivatásszeretetem és a közoktatás, a szakképzés területén bel- és külföldön 

szerzett szerteágazó gyakorlati tapasztalatom mellett jelentős szerepet játszik 

az, hogy nyitott vagyok a kihívásokra, az új típusú feladatokra, új ismeretek 

megszerzésére és gyakorlati alkalmazására. Az elmúlt tizenöt évben az 

alkalmazotti közösség támogatását folyamatosan érzékeltem munkám során, 

így azt remélem, hogy továbbra is támaszkodhatok a nevelőtestület 

pedagógusaira és az iskola minden dolgozójára. Vallom ugyanis, hogy a kitűzött 

és elfogadott célok megvalósítása csak közös munka eredményeképpen lesz 

sikeres. 
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1. HELYZETELEMZÉS 
 

 1.1  Az iskola tevékenységi köre 

 A BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskolája a 

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (Centrum) tagintézménye, amely 

1191 Budapest Kossuth tér 12. sz. alatti telephelyen működik. Nevelési-oktatási 

tevékenységét jelenleg a Centrum alapító okirata alapján a következő 

ágazatokban végzi: 

 Villamosipar-elektronika, 

 Informatika, 

 Gépészet. 

 

 Az iskola által ellátott alaptevékenységek a következők: 

 szakközépiskolai nevelés, oktatás, 

 gimnáziumi és szakközépiskolai felnőttoktatás, 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása  

 szakgimnáziumi nevelés, oktatás (2016. szeptember 1-től) 

 

Az alaptevékenységek részeként végzett tevékenységek: 

 Szakközépiskola ágazati szakmai érettségire felkészítés (4 

évfolyam)  

 Szakközépiskola ágazati szakmai érettségire felkészítés két tanítási 

nyelvű képzésben (5 évfolyam) 

 Szakközépiskola ágazati szakmai érettségire felkészítés nyelvi 

előkészítő évfolyammal (5 évfolyam) 

 Szakközépiskola szakképesítés megszerzésére felkészítés 

ágazaton belüli szakképesítések esetén (1 évfolyam) 

 Szakközépiskola szakképesítés megszerzésére felkészítés 

ágazaton kívüli szakképesítések esetén (2 évfolyam) 
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2016. szeptember 1-től az előzőeken kívül: 

 Szakgimnáziumi ágazati és szakmai érettségi vizsgára felkészítés (4 

évfolyam) 

 Szakgimnáziumi ágazati és szakmai érettségi vizsgára felkészítés 

két tanítási nyelvű képzésben (5 évfolyam) 

 Szakgimnáziumi ágazati és szakmai érettségi vizsgára felkészítés 

nyelvi előkészítő évfolyammal (5 évfolyam) 

 Szakgimnáziumi szakképesítés megszerzésére felkészítés 

ágazaton belüli szakképesítések esetén (1 évfolyam) 

 Szakgimnáziumi szakképesítés megszerzésére felkészítés 

ágazaton kívüli szakképesítések esetén (2 évfolyam) 

 

1.2 Az intézményi feladatrendszer, és a képzési szerkezet 

változása a 2011-2016-os időszakban 

 

Az öt évvel ezelőtti pályázatomban felvázolt vezetői programot, a 

tervezett szervezetfejlesztést és intézményi innovációt alapjaiban írta felül a 

köznevelés struktúrájának, célrendszerének, az intézményfenntartás 

szereplőinek időről-időre történő változása. Ezeket kezdetben az akkori 

fenntartó Fővárosi Önkormányzat finanszírozási koncepciója, később az 

oktatási ágazat országos vezetői szintjéről kiinduló kezdeményezések, törvényi 

változások indukálták. A jelenlegi helyzet értelmezéséhez érdemes röviden 

áttekinteni az említett átalakulásokat. 

 

1.2.1 A Gazdasági Ellátó Szervezetek létrehozása 
 

2011. július 1-jével a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, addig 

önálló költségvetéssel rendelkező közoktatási intézmények, így iskolánk is 

részben önállóvá vált. Gazdálkodási jogkörünket elvesztettük. Iskolánk hat 

másik szakképző intézménnyel került egy „blokk”-ba a Szily TISZK égisze alatt. 

Ez az alábbi változásokat vonta maga után: 
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 a Fővárosi Önkormányzat létrehozta a Gazdasági Ellátó 

Szervezeteket (GESZ), 

 az iskola gazdasági szervezete felszámolásra került, 

 egy fő gazdasági ügyintéző maradt az iskolában, aki összekötő 

tevékenységet látott el az intézmény és a GESZ között, 

munkáltatója a GESZ vezetője volt, 

 megszűnt az önálló költségvetésünk, 

 az ellenjegyzési jogot a GESZ vezetője gyakorolta, 

 a pedagógusok munkáltatója továbbra is az iskola igazgatója 

maradt, de a kinevezés vagy annak megszüntetése esetén 

egyeztetnie kellett a GESZ igazgatójával, 

 a nem pedagógus dolgozók – a pedagógiai munkát segítők 

kivételével -  a GESZ állományába kerültek, munkáltatójuk a GESZ 

vezetője volt, 

 a karbantartási és állagmegóvási tevékenység szervezése a GESZ 

hatáskörébe került, 

 az iskola pénzmaradványa és felhalmozási előirányzata elvonásra 

került. 

Fenti változások ugyan nehezítették az iskolai munka gördülékenységét, 

a jó munkakapcsolatnak köszönhetően azonban jelentősebb fennakadások 

nem voltak tapasztalhatók. Kiemelt hangsúlyt kellett fektetni az egyeztetésre és 

több időt kellett szánni az egyes gazdasági műveletek előkészítésére. 

 

1.2.2  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megalakulása 
 

Az Országgyűlés döntése következtében, a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti 

köznevelésről alapján és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletekben 

foglaltaknak megfelelően az ország köznevelési intézményei az 

önkormányzatoktól állami fenntartásba kerültek. A fenntartói feladatokat a 

működését 2013. január 1-én megkezdő Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) vette át. Iskolánk, mint szakképző intézmény esetében ez a 
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fenntartói feladatok mellett egyben a működtetői tevékenység átvételét is 

jelentette. A magyar közoktatás legnagyobb centralizációja következtében a 

Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola működését az alábbi 

jellemzők határozták meg: 

 az iskola részben önálló költségvetési intézményi státusza 

megszűnt, a továbbiakban a KLIK egy egységeként működött 

 a munkáltatói jogkört minden dolgozó tekintetében a KLIK elnöke 

gyakorolta, egyes esetekben ezt átruházta 

 a munkaszervezési jogkör mind a pedagógusok, mind a pedagógiai 

munkát segítők, mind pedig a technikai dolgozók tekintetében az 

intézményvezető hatáskörébe került, 

 a gazdálkodást teljes egészében a KLIK végezte, a GESZ-ek a 

KLIK Gazdasági Ellátó Osztályaivá (GEO) alakultak át, 

 az ellenjegyzés mellett az utalványozás és minden pénzügyi 

vonzattal bíró döntés a KLIK hatáskörébe került át, 

 az intézményvezető feladatköre az adatszolgáltatásra, a döntések 

előkészítésére és a nevelési-oktatási tevékenység szervezésére, 

annak felügyeletére korlátozódott, 

 megszűnt a gyakorlati oktatásvezetői státusz és feladatkör. 

 

Az említett változások rendkívül hirtelen következtek be, így az ezekhez 

való alkalmazkodás igen jelentős kapacitást igényelt és hatalmas energiákat 

emésztett fel. Ebben az időszakban legfontosabb feladatomnak azt tartottam, 

hogy a változások igen gyakran kedvezőtlen hatásából a nevelőtestület tagjai a 

lehető legkevesebbet, a tanulók és a szülők pedig szinte semmit ne érezzenek 

meg. Ennek megvalósításában elévülhetetlen érdemeket szereztek 

vezetőtársaim. A pedagógusok és a nem pedagógus dolgozók egyaránt nagy 

türelemről és együttműködő készségről tettek tanúbizonyságot. Ez tette 

lehetővé, hogy az intézményi munka eredményessége a kisebb döccenők 

ellenére folyamatosan megmaradt 
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1.2.3  A Szakképzési Centrumok megalakulása 
 

A KLIK megalakulása és iskolafenntartói működésének megindulása után 

röviddel egyértelművé vált, hogy az érdemi döntések nagyon távol kerültek az 

iskoláktól. Ez a fenntartói és működtetői forma nem kedvezett a szakképző 

intézményeknek, hiszen nem tette lehetővé, hogy azok gyorsan reagáljanak a 

munkaerőpiaci igényekre. Egyre inkább előtérbe került a duális képzés, amely 

a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezetek szoros együttműködését 

igényli a gyakorlati képzés megvalósítása tekintetében. Szükségessé vált az 

újabb átszervezés. 2015. július 1-től a szakképző intézmények fenntartója a 

Nemzetgazdasági Minisztérium. Az operatív fenntartói feladatokat az újonnan 

alakult Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal látja el. A hatékony 

működtetés érdekében létrehozták a szakképzési centrumokat. A Trefort 

Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 11 hasonló profilú iskolával 

együtt a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozik. A centrum 

önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény, élén a főigazgató áll, aki 

gyakorolja a munkáltatói és gazdálkodási jogköröket. A 12 iskola 

tagintézményként működik, amelynek élén a tagintézmény-vezető áll. A 

jelenlegi működés jellemző paraméterei az alábbiak: 

 a munkáltatói és gazdálkodási jogkör egy személy (főigazgató) 

kezében van, 

 a munkáltatói jogkörök jelentős része a tagintézmény-vezetőhöz 

került vissza, lehetővé téve ezzel a hatékony operatív 

intézkedéseket, 

 a döntés előkészítő tagintézmény-vezető közvetlen kapcsolatban 

áll a döntéshozó főigazgatóval, a kommunikáció közöttük 

folyamatos és gördülékeny, 

 a tanügy-igazgatási feladatokat a főigazgató delegálta a 

tagintézmény-vezetőnek, 

 a szakképzés újjáélesztése és fejlesztése érdekében ismét jelen 

van az iskolában a gyakorlati oktatásvezető, 
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 a tagintézmény-vezető legfontosabb feladata továbbra is a 

nevelési-oktatási tevékenység szervezése és annak felügyelete, 

valamint a szakképzés fejlesztése és az ezzel kapcsolatos 

marketing. 

 

Az átalakulásnak köszönhetően a döntések sokkal közelebb kerültek az 

iskolához, a pedagógusokhoz és a tanulókhoz. Ennek kedvező hatása azonnal 

érezhető volt, először csak a vezetőség körében, később a dolgozók számára 

is világossá váltak a meginduló pozitív változások. 

 

1.2.4 A képzési szerkezet változása 
 

A 2007. júliusi iskola-összevonást követően átalakult képzési szerkezet 

2011-re stabilizálódott. Iskolánk csak érettségire felkészítési feladatot látott el 

nappali és esti tagozaton. Érettségi utáni szakképzés nem volt, azt a Térségi 

Integrált Szakképző Központ végezte. Örömteli változásként aposztrofálhatjuk, 

hogy 2013-ban ismét indíthattunk érettségi utáni szakképző évfolyamot. Két 

szakmára képeztünk nappali tagozaton: elektronikai technikus és műszaki 

informatikus. A szakképzési centrumok létrejöttének és a második szakma 

ingyenessé válásának egyik azonnal tapasztalható hozadéka az esti tagozatos 

iskolarendszerű érettségi utáni szakképzés. 2016. februárjától mindkét említett 

szakmára sikerült beiskoláznunk egy-egy csoportot, aminek köszönhetően az 

utóbbi 10 év egyik jelentős innovációja valósulhatott meg jelen tanévben. 

Az érettségire történő felkészítés struktúrája változatlan maradt. 

Továbbra is nagyon népszerű a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályunk az 

informatika ágazatban. Emellett nagy az érdeklődés a négy évfolyamos 

informatikai ágazati és a nyelvi előkészítővel induló villamosipar-elektronika 

ágazati képzés iránt is. Kifutó a gépészeti szakmacsoportos képzésünk. Új 

osztályok beiskolázása kapacitás és érdeklődés hiánya miatt nem tervezett. 

1.3  Az oktatás helyzete a 2015/2016-odik tanévben 
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 1.3.1 A tanulói létszám alakulása 
 

Az elmúlt öt év folyamatos átalakulásai nem hagyták érintetlenül a Trefortba járó 

tanulók számát és összetételét. A tanulói létszámok változását a következő ábra 

szemlélteti: 

 

 

1. ábra 
Tanulói létszámok 

 

A fenti grafikonról egyértelműen megállapítható, hogy a tanulólétszám mind a 

nappali, mind az esti tagozaton évről-évre folyamatosan csökken. Ez azonban 

nem jelenti egyértelműen azt, hogy az iskolánk iránti érdeklődés is. A létszám 

csökkenésének legjellemzőbb okai az alábbiak: 

 a 2007. évi összevonás lecsengéseként az utolsó Kelenföldis és 

Kolosos osztályok is befejezték tanulmányaikat, 

 két nyelvi előkészítővel induló osztály helyett először csak egy 

osztályt, majd 2014/2015. tanévben egyet sem indíthattunk, így az 

öt évfolyamos osztályok száma csökkent, 

 az esti tagozaton tanulók teljesítménye és motivációja jelentősen 

romlott, így a lemorzsolódás megnőtt, 
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 az iskolánkba jelentkező tanulók felvételi eredményei alapján négy 

helyett csak három 9. évfolyamos osztályt indítottunk az utóbbi 

három évben. 

 

A fentieket alátámasztja az is, hogy nem pusztán a tanulói létszám, de ezzel 

együtt az osztályok létszáma is csökkent. 

Az osztályok számának változását szemlélteti az alábbi ábra: 

 

 

2. ábra 
Az osztályok száma 

 

A fenti ábra alapján látható, hogy öt év alatt az osztályok száma 5-tel csökkent. 

Mindezek eredményeként az iskolánkban éveken keresztül meglévő zsúfoltság 

megszűnt, kialakításra kerülhettek szaktantermek és csoportszobák. Iskolánk 

16 osztályra épült, ennek megfelelően a jelenlegi 18 nappalis és 4 esti tagozatos 

osztály kényelmesen elfér. 
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1.3.2  A 2015/2016. tanév képzési struktúrája 
 

A 2015/2016-odik tanévben iskolánknak 22 osztálya van, amelyekbe 

összesen 508 tanuló jár / 2016. márc. 1. /. Tanulóink többsége Budapesten és 

vonzáskörzetében él. A 2015/2016-os tanévben az osztályok típusát és számát 

a következő táblázat mutatja: 

 

  Ágazat 

Évfolyam Típusa 
Villamosipar és 

elektronika 
Gépészet Informatika Ágazat nélkül 

9. elők. 
NYEK 1       

Kéttannyelvű     1   

9. 
Kéttannyelvű     1   

Normál     1   

10. 

NYEK     1   

Kéttannyelvű     1   

Normál 1   1   

11. 

NYEK     1   

Normál 1   1   

Kéttannyelvű     1   

Esti       1 

12. 
Normál 1   1   

Esti       2 

13. 
NYEK 0.5 0.5 1   

Kéttannyelvű     1   

5/13. Szakképzés 0.5   0.5   

E/1/13. Szakképzés esti 0.5   0.5   

Összesen   5.5 0.5 13 3 

 

1. táblázat 
Az osztályok száma és típusa 

 

Az elmúlt öt év során iskolánkban ha jelentősen nem is, de kismértékben 

változott a szakmacsoportok és ágazatok típusa, a tanulócsoportok száma és 

összetétele. A legfontosabb változások a következőkben foglalhatók össze: 
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 A legnagyobb érdeklődésnek megfelelően a legtöbb osztály informatika 

szakmacsoportos vagy ágazati képzésben vesz részt. Ilyen osztály 13 

van, a szakképző évfolyamokkal együtt. 

 A fenntartó döntése alapján felmenő rendszerben megszűnnek azok az 

osztályok, ahol 50-50%-ban különböző szakmacsoportos képzés folyt. A 

vegyes osztályok indításának lehetősége nagyban segítette a 

beiskolázást, mert egyes esetekben két fél osztályból könnyű volt egy 

egészet megszervezni. 

 Jelen tanévben felmenő rendszerben megszűnik a gépészeti 

szakmacsoportos alapozó képzés. Az utolsó ilyen osztály a 2015/2016-

os tanévben fog érettségizni. 

 A nyelvi előkészítő képzéssel induló osztályok száma egyre csökken. Egy 

időben a KLIK mint iskolafenntartó nem támogatta a nyelvi előkészítő 

osztály indítását. Később újra lehetővé vált ez a képzési forma, de csak 

fele mértékben. A jövőben nagy szükség lenne erre, mert a felsőfokú 

tanulmányokhoz 2020-tól középfokú nyelvvizsga szükséges. 

 Az érettségi utáni szakképzős osztályok száma sajnos egyelőre még nem 

jelentős. A későbbiek során erre nagy hangsúlyt kell majd fordítani. 

Mindezt segíti majd a szakgimnáziumi képzés beindulása. 

 

Iskolánk jelenlegi képzési profiljának legsikeresebb része a magyar-angol 

két tanítási nyelvű képzés, amely továbbra is vonzza a legjobb képességű 

tanulókat. Az érettségire és a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés 

sikeres, mivel a tanulók többsége felsőfokú nyelvvizsgával fejezi be 

tanulmányait, és a végzettek 80%-a tanul tovább az áhított felsőoktatási 

intézményben. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a képzés 

szakközépiskolai jellegére, hiszen – ha ennek személyi feltételei adottak – nem 

csak közismereti, hanem a szakmai alapozó tárgyat is angol nyelven tanulják a 

diákok. Van olyan tanév, amikor a tanulók legalább fele elvégzi a technikus 

képzést is mielőtt egyetemre megy. Örömteli esemény, hogy néhány napja 

iskolánk csapata két év után újra megnyerte a fővárosi két tanítási nyelvű 
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szakközépiskolák angol nyelvi és civilizációs versenyét. Ez is mutatja, hogy 

tanulóink tehetségesek és a nevelés-oktatás folyamata eredményes. 

A 2005-2010-es időszakban a nyelvi előkészítőre épülő öt évfolyamos 

program iskolánk sikertörténete volt. A jelentkezők nagy száma lehetővé tette, 

hogy két NYEK osztályt is indítsunk. A képzést nem 1+4-es formában 

valósítottuk meg, hanem már az első osztály indítása előtt megterveztük a teljes 

öt évfolyam programját. Ennek alapján az öt év szerves egészet képezett, és 

minden évfolyamon más célkitűzések megvalósítása történt. A 9. évfolyamon 

az idegen nyelv és az informatika mellett csak kompetenciákat fejlesztettünk, és 

nem tanítottunk klasszikus tantárgyakat. 

Az olvasás-szövegértés, illetve a matematika-logika mellett önismeret, 

tanulás tanulása, csoportmunka, állampolgári és diákjogok, környezeti nevelés 

valamint testnevelés képezték a program részét. A NYEK iránti érdeklődés, a 

tanulói és szülői visszajelzések, a tanulói teljesítmények mérésén alapuló belső 

és külső vizsgálatok egyértelműen azt mutatták, hogy a program sikeres volt, a 

tanulók közel érezték magukhoz a középiskolai tanulmányok ilyen módon 

történő elkezdését, a hiányzás szinte elhanyagolható volt, a jelentkezők száma 

évről-évre nőtt. A 2013-as fenntartói döntés sajnos elvette tőlünk ezt a 

lehetőséget, mert csak a két tanítási nyelvű képzést folytathattuk, amely sokkal 

kötöttebb. Ugyan a 2015/2016-os tanévben már újra indíthattuk ezt az osztályt, 

de a programot jelentősen át kellett dolgozni, mert az új kerettantervi rendelet 

jóval kisebb szabadságot adott a helyi tanterv számára, így sajnos számos 

értékünket fel kellett adnunk. Remélhetőleg néhány év alatt a képzés újra felfut 

majd. Erre nagy szükség van, mert a szakközépiskolai (leendő szakgimnáziumi) 

tanulók egy része később a felsőoktatásban szeretné befejezni tanulmányait, 

ehhez pedig 2020-tól elengedhetetlen lesz a középfokú (B2) nyelvvizsga. A B2-

es szint elérésére pedig heti 3-4 idegen nyelv órával a szakgimnáziumi tanulók 

jelentős részének nem lesz esélye. 

A hagyományos, magyar nyelvű négy évfolyamos osztályainkban egyre 

inkább azt tapasztaljuk, hogy a tanulók komoly alapkompetencia és neveltségi 

hiánnyal érkeznek. Ez maga után vonja a lassabb ütemű tanulási folyamatot és 
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az esetleges sikertelenséget, adott esetben a lemorzsolódást. Mindez 

hátráltatja a középiskolai tananyag elsajátítását mind a szakmai, mind a 

közismereti tantárgyak esetében. Jelenleg még megoldatlan az a kérdés, 

hogyan motiváljuk tanulóinkat az eredményesebb munkára. Bizonyosnak 

látszik, hogy a jelenlegi tantervet át kell alakítani, és lehetővé kell tenni, hogy 

minden tanuló azonos szintről, egyenlő esélyekkel kezdje meg a középiskolai 

tananyag elsajátítását. 

Az érettségi utáni szakmai képzés megszűnése következtében 

érettségizett tanulóink 2008-tól kezdődően vagy a Szily Kálmán 

Szakközépiskolában vagy egy a műszakitól eltérő profilú TISZK-ben folytatják 

tanulmányaikat. A TISZK-ek megszűnésével újra lehetőség van arra, hogy az 

érettségizett tanulóink nálunk szerezzenek technikus végzettséget. Két szakmát 

választhatnak: elektronikai technikus és műszaki informatikus. Ez a változás 

nagy jelentőséggel bír hiszen egy szakképző iskola szakképzés nélkül „félkarú 

óriás”-ként működhetett csak. A tanulók nem szerették másik iskolában folytatni 

tanulmányaikat. Az elmúlt évek legnagyobb innovációja az esti tagozatos 

érettségi utáni iskolarendszerű szakképzés. Nagy lépés a szakképzési 

tevékenységünk erősítésében, hogy 2015/2016-os tanév II. félévében 

keresztféléves formában két csoport beindítása is sikerült. E tekintetben 

köszönettel tartozunk a támogatásért Centrumunk vezetőinek. Kíváncsian 

várjuk, hogy ez a fajta, számunkra új képzés milyen eredményességgel működik 

majd. 

A felnőttoktatás terén általános képzés is folyik szakmunkás 

bizonyítvánnyal rendelkezők részére esti tagozaton. Az elmúlt évek gazdasági 

válságának eredményeként jelentősen lecsökkent az érdeklődés e program 

iránt. A munkáltatók nem támogatták dolgozóik továbbtanulását, a 

munkanélkülivé válók pedig tanulás helyett minél hamarabb újabb munkát 

kerestek és új munkahelyükön nem volt lehetőségük arra, hogy tanulmányokba 

kezdjenek. Jelenleg két évfolyam alatt próbáljuk tanulóinkat az érettségire 

felkészíteni, amely komoly erőpróba diák és tanár számára egyaránt. Az 
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érettségi eredmények azonban azt mutatják, hogy ez a tevékenységünk is 

sikeres. 

Az oktató munka hatékonyságát jelzi az is, hogy tanulóink évről évre 

kiemelkedő eredményeket érnek el az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyeken, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen, a Két tanítási 

nyelvű iskolák fővárosi versenyén, a Fővárosi Önkormányzat által fémjelzett Ki, 

mit tud-on, a Fővárosi szónokversenyen, illetve kreatív író versenyen, valamint 

számos fővárosi és országos sportversenyen, diákolimpián. A sikeres felvételi 

vizsgát tett, majd diplomát szerzett tanulóink száma is arra enged következtetni, 

hogy tanulóink mind emberileg, mind szakmailag megállják helyüket. Mindez 

pedagógus kollégáim áldozatkészségének és hivatásszeretetének köszönhető. 

 

1.3.3 Tanórán kívüli tevékenységek 
 

 Iskolánk egyik kiemelten fontos tevékenysége a szabadidő szervezett 

formában történő hasznos eltöltésének tagintézményi szintű megszervezése. A 

közösségépítés és a közösségfejlesztés tudatos tervezése és kimunkálása 

mind az osztályok, mind pedig az iskola szintjén hozzájárulnak ahhoz, hogy 

tanulóink szeretnek a Trefortba járni és ragaszkodnak iskolánkhoz. A tanórán 

kívüli tevékenységek közül kiemelendők az alábbiak: 

 Az iskolai ünnepségek és megemlékezések megrendezése 

o nemzeti ünnepeink, 

o tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, 

o szalagavató ünnepség, 

o ballagás, 

 Tanulmányi kirándulások megvalósítása 

 Zöldbarack tábor lebonyolítása (9. évfolyamos tanulók számára a tanév 

megkezdése előtt) 

 Zöldbarack fogadalomtétel 

 Trefort-hét programjainak lebonyolítása 

 Éjszakázz velünk program 



Pályázat  Varsóci Károly 

 18 

Fentiek csak a legfontosabb programok iskolánk életében. Ezeken kívül 

számos kisebb, de ugyanilyen népszerű eseményt szervezünk annak 

érdekében, hogy osztályaink és iskolánk valódi közösségéé formálódjanak. 

Véleményem szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tanulóink közötti 

konfliktusok száma csekély, hiszen a programokon keresztül jobban 

megismerik egymást.  

A tanórán kívüli programok megszervezésében jelentős szerep jut a 

szabadidő-szervezői képesítéssel rendelkező kollégánknak, aki ezt a 

tevékenységet tanórái megtartásán felül végzi, szükség esetén felügyeli és az 

érintetteket tanácsokkal látja el. Mindez garancia arra, hogy szabadidő-

szervezői státusz hiányában is magas színvonalon, tanulóink és szüleik 

megelégedésére szervezzük programjainkat. 

A nemzeti ünnepeket és a megemlékezéseket a munkaközösségek 

szervezik. Tanév elején egymással egyeztetve a munkaközösség-vezetők 

elvállalják egy-egy ilyen rendezvény gondozását. Ez a megoldás jelen 

pillanatban kiválóan működik, amelyben nagy szerepe van annak, hogy a 

kollégák nem csak a tanórákon való tanítást, hanem a nevelést is egyformán 

fontosnak tartják. 

Pedagógiai programunk kihangsúlyozza az osztálykirándulások 

szervezésének fontosságát. Ezt a tevékenységet az osztályfőnökök a tanulók 

bevonásával végzik. Minden osztályt két pedagógus kísér. 

A Zöldbarack-tábort és fogadalomtételt az iskola vezetősége és a 

Diákönkormányzat évről-évre közösen szervezi és bonyolítja le. Mindkét 

eseményen végig képviselteti magát az iskola vezetése, amely – különösen a 

táborban – lehetővé teszi a vezetőség és a diákság hatékony és gördülékeny 

kommunikációjának kialakulását 

Az igen népszerű Éjszakázz velünk program a pedagógusok 

hivatásszeretetén alapul. Saját maguk hívták életre az „éjszakázást”, annak 

érdekében, hogy a tanulók iskolához való kötődését erősítsék és az éjszakai 

élet eltöltése vonatkozásában alternatívát kínáljanak. Ezt a rendezvényt 

felettébb nagy sikerrel évente egy-két alkalommal rendezzük meg. 
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1.3.4 A gyermek- és ifjúságvédelem 
 

Iskolánk tanulói közösségében viszonylag kevés a hátrányos és 

halmozottan hátrányos kategóriába sorolt tanuló. Ennek ellenére nem 

tekinthetjük a gyermek- és ifjúságvédelmet kevéssé fontos feladatunknak. 

Hosszú évekig nagy segítséget jelentett, hogy volt félállású gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelősünk, aki szakszerűen végezte a nem kevés 

adminisztrációval és szervezéssel járó munkát. 

Jelenleg a pedagógiai igazgatóhelyettes irányítása alatt, az 

osztályfőnökök komolyabb bevonásával tudjuk csak ezt a tevékenységet 

folytatni. Ez az egyik olyan plusz feladat, amely különösen nagy terhet ró a 

pedagógusokra, mert az ifjúságvédelmi tevékenységhez komoly szakmai 

tudásra és speciális képzésen való részvételre van szükség. Minden 

osztályfőnököt azonban nem tudunk erre a feladatra is kiképezni. Ennek 

ellenére – köszönhetően a kollégák áldozatkészségének – a gyermek- és 

ifjúságvédelem minősége nem romlott a személyi feltételek hiánya miatt. 

 

1.4 A beiskolázás helyzete 

 

 

Az elmúlt évek során kiemelkedő szerepet szántunk a beiskolázási 

propagandának, mivel az iskola-összevonás és az érettségi utáni szakképzés 

megszűnésének hírére érzékelhetővé vált a jelentkezők számának csökkenése, 

és ennek megfelelően a felvett tanulók előképzettségi szintjének romlása. A 

fejlesztési tevékenység eredményeképpen ma jól előkészített és szervezett 

formában történik az általános iskolák és a potenciális tanulók tájékoztatása. 

Időközben az általános iskolai tanulók és szüleik meggyőződhettek arról, hogy 

iskolánk képzési színvonala nem csökkent. Ennek ellenére a jelentkezők száma 

sajnos igen. Az alábbi grafikon az elmúlt öt év adatit mutatja: 
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3. ábra 
A jelentkezett és felvett tanulók száma 

 

A grafikonon látható adatokban rejlő tendenciák okai a követkő jelenségekkel 

indokolhatók: 

 Az érettségi utáni szakképzés hiánya miatt csökkent a jelentkezők 

száma. 

 A NYEK osztály indításának megszűnése jelentősen csökkentette 

a jelentkezők számát (lásd 2013/14. és 2014/15. tanévek közötti 

különbség) 

 Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat kötelezettsége 

csökkentette az érdeklődést a szakközépiskolák iránt. 

 2014/15-ös tanévtől az eddigi 4 helyett csak 3 osztályt indítottunk, 

mert a jelentkezők előképzettsége ezt indokolta. 
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Megállapítható, hogy ugyan intézményünk jelenleg súlyos beiskolázási 

problémákkal nem küzd, a következő években meg kell találnunk azokat a 

fejlesztési lehetőségeket, amelyek a jelentkezők számát újra növelni fogják. 

Ebben nagy segítséget jelentenek a Szakképzési Centrum által szervezett 

közös pályaválasztási fesztiválok és más programok. 

Az informatika szakmacsoportos képzés beindításának köszönhetően 

érzékelhetően megnőtt az érdeklődés a négy évfolyamos szakközépiskolai 

képzés iránt is. A felvételre jelentkező tanulók jelentkezési preferenciájának 

átstruktúrálódását a 4-5. ábrák szemléltetik. 

 

 

4. ábra 
Jelentkezések aránya 2006-2010 

 

521 fő

906 fő

407 fő

Jelentkezések száma és aránya képzési formák 
szerint 2006-2010

Kéttannyelvű NYEK 4 évfolyamos

49,40

%

28,41

%

22,19

%
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5. árba 
Jelentkezések aránya 2011-2015 

 

A két diagram összehasonlításából az alábbi megállapítások olvashatók ki: 

 A legutolsó ötéves ciklusban a jelentkezők száma a két tanítási nyelvű és 

a négy évfolyamos képzés estében nőtt, míg az ismert okok miatt a nyelvi 

előkészítővel induló képzés estében csökkent. 

 Az arányokat tekintve a két ciklus viszonyában nem érzékelhető változás 

a két tanítási nyelvű képzési forma esetében. 

 Nagyon jelentős viszont az eltérés a nyelvi előkészítővel induló és a négy 

évfolyamos képzéseket tekintve. Előbbi több, mint felre csökkent, az 

utóbbi viszont több, mint kétszeresére nőtt. 

 Megállapítható, hogy összességében nem romlott az iskola megítélése 

és az iránta való bizalom, hiszen az egy ideig megszűnt nyelvi előkészítő 

helyett a tanulók szívesen jelentkeztek a négy évfolyamos képzésre. 

 Jelentősen emelte a négy évfolyamos képzésre jelentkezők számát az a 

fejlemény is, hogy 2008/2009-es tanévtől informatika szakmacsoportos 

képzés is indult iskolánkban, amelynek népszerűsége töretlen. 

701 fő

613 fő

1273 fő

Jelentkezések száma és aránya képzési formák 
szerint 2011-2015

Kéttannyelvű NYEK 4 évfolyamos

49,40%
28,41%

22,19%
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Az előzőekben ismertetett megállapítások mit sem változtatnak persze azon a 

tényen, hogy a tanulók előképzettsége és felvételi eredményei alapján az elmúlt 

években kevesebb tanulót tudtunk beiskolázni a nappali tagozatra. 

1.5  A humán erőforrás helyzete 

  1.5.1 A vezetőség 
 

 Az iskola vezetősége 4 főből áll, mind a négy vezetőnek van közoktatás-

vezetői képesítése és pedagógus szakvizsgája.  

 Tagintézmény-vezető 

 Általános tagintézmény-vezető helyettes 

 Pedagógiai tagintézmény-vezető helyettes 

 Gyakorlati oktatásvezető 

A kialakított vezetői struktúrát az intézmény méretét és tevékenységi körét 

tekintve megfelelőnek tartom. 

 

1.5.2 A nevelőtestület összetétele 
 

 A pályázatomban megfogalmazott célok, feladatok megvalósulásának 

legfőbb garanciáját továbbra is az iskola szellemi bázisában, a tantestület 

szakmai tapasztalatában látom. 

Egy iskola szakszerű működését biztosítja a stabil, jól felkészült, hívatását 

szerető tantestület, amelynek kialakítására és megtartására mind magam, mind 

vezetőtársaim nagy hangsúlyt fektettünk. 

Jelenleg a nevelőtestület természetes létszáma 68 fő. Ebből teljes 

munkaidőben foglalkoztatott 41 fő, részmunkaidős 8 fő, óraadó 10 fő, 

prémiuméves program keretében foglalkoztatott 2 fő, tartósan távollévő 7 fő és 

felmentési idejét tölti 1 fő. 

 A közismereti tárgyakat 48 tanár tanítja, ebből: 

 középiskolai tanár végzettségű     46 fő 

 angol anyanyelvű vendégtanár       2 fő 
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 Az ágazati és szakmacsoportos alapozó tárgyakat 20 tanár tanítja, ebből: 

 szakmai tanár felsőfokú, pedagógiai végzettséggel 15 fő 

 szakmai tanár felsőfokú, pedagógiai végzettség nélkül   5 fő 

 

A pedagógiai munkát 5 fő segíti: 

 iskolatitkár, 

 rendszergazda, 

 műszaki vezető, 

 oktatástechnikus, 

 műszerkarbantartó. 

 

2011 ősze óta a nevelőtestület létszáma és összetétele jelentősen 

megváltozott. A változások és azok okai többrétűek, ezeket az alábbiakban 

lehet röviden felsorolni: 

 A 2011. januári ismert kormányhatározat következtében 2011. 

július 1-én olyan nyugdíjas kollégáktól kellett megválnunk, akik 

erejük teljében voltak. Tapasztalatuk, higgadtságuk azóta is 

hiányzik iskolánkból. 

 Közülük 1 fő fizika szakos kolléga dolgozhatott tovább, rajta kívül 3 

kolléga havonként újra és újra megkötésre kerülő szerződéssel 

óraadóként segíti iskolánk munkáját. 

 Rendkívüli hiány tapasztalható a szakmai tantárgyak magas 

színvonalú oktatására alkalmas képzett mérnöktanárokból. Nagyon 

sok esetben csak egyetemi hallgatókkal tudjuk a szakmai órákat 

ellátni, szintén óraadói státuszban. 

 Nevelőtestületünkben sok a fiatal nő. Az elmúlt öt évben közülük 10 

fő volt hosszabb-rövidebb ideig távol várandósság és szülés miatt. 

Ez a fluktuációt jelentős mértékben növelte. A gyesen levők 

folyamatos kapcsolatot tartanak az iskolával (Mikulás ünnepségek, 

karácsonyi ebéd, iskolai ünnepségek), így visszatérésük 

folyamatosan problémamentes. Ezzel összefüggésben 
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kiemelendő, hogy eddig minden kolléganő iskolánkba tért vissza a 

gyermeknevelési szabadságot követően, ami megerősített abban a 

tudatban, hogy az iskolánkban dolgozó kollektíva és légkör 

befogadó és vonzó. 

 2014. szeptemberében 3 fő matematika szakos pedagógus hagyta 

el iskolánkat különböző okok miatt (betegség, külföldre távozás, 

gimnáziumba átvétel). A 2014/2015-ös tanévben nagyon súlyos 

humán erőforrás gondokkal kellett megküzdenünk. Nem tudtuk 

őket megfelelő végzettségű pedagógussal pótolni, így számos 

egyetemista óraadót kellett alkalmaznunk. Több éven keresztül 

igyekeztem azon munkálkodni, hogy minél kevesebb óraadó 

dolgozzon pedagógusként. 2009-re ez optimális módon meg is 

valósult, éppen ezért a kialakult kedvezőtlen helyzet addigi 

igyekezetem és célom ellen hatott. Emellett a matematika szakos 

tanárok rendkívüli munkaterheket kellett, hogy elviseljenek. 

Kitartásuknak köszönhetően sikerült a 2014/2015-ös tanévet 

átvészelnünk jelentősebb probléma nélkül. Az óraadó fiatalok 

ellenőrzése rengeteg időt emésztett fel. Sajnos az is kiderült, hogy 

ez a megoldás hosszú távon nem tartható, mert a szakmai 

hiányosságok azonnal kiütköztek. 

 Jelen tanévben a matematika tanítás helyzete valamivel jobb, de 

optimálisnak semmiképpen sem nevezhető. A matematika tanárok 

továbbra is túlterheltek. Nagy könnyebbséget jelent viszont, hogy 

túlmunkájuk túlmunkadíj fizetésével legalább anyagilag 

kompenzálható. 

 Általában elmondható, hogy folyamatosan gondot jelent az 

informatika, a szakmai, a matematika, a fizika és az angol órák 

ellátása. Az említett tantárgyak óráit legtöbbször csak óraadókkal 

tudjuk lefedni 
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1.5.3 A humánerőforrás fejlesztése 
 

A humánerőforrás szakmai fejlődésének biztosítása terén mindig is 

kiemelkedő helyen szerepelt a pedagógus-továbbképzés. Minden lehetőséget 

megragadtunk annak érdekében, hogy minél több kolléga vegyen részt 

különböző képzéseken. Örömteli, hogy pedagógus kollégáim nyitottak az új 

ismeretek befogadására és többségük maga kezdeményezte, hogy a 

beiskolázási tervbe bekerüljön, felismerve a képzés és önképzés 

szükségességét. Az elmúlt években sikerült célirányos képzési tervvel elérni, 

hogy minden közismeretei tárgyat oktató tanár rendelkezzen egyetemi 

végzettséggel, a szakmai tárgyakat tanító kollégák pedig – néhány kivétellel – 

mindannyian rendelkeznek pedagógus végzettséggel is, illetve, akik még nem, 

azoknak folyamatban van ennek megszerzése. 

Az elmúlt öt év továbbképzési összesítését mutatja az alábbi táblázat. 

Képzés Fő 

Középiskolai tanári végzettség megszerzése 4 

Közoktatás-vezető szakirányú képzés, 
pedagógus szakvizsga 

5 

Egyéb pedagógus szakvizsga 4 

IKT informatikai továbbképzés 3 

Pedagógiai végzettség megszerzése 3 

Pedagógiai módszertani 7 

Mediátor képzés 1 

Érettségi elnöki képzés 3 

Tanfelügyeleti-minősítési mesterpedagógus 
képzés 

1 

Szaktanácsadói képzés 1 

Szaktárgyi továbbképzések (30 órás) 7 

Összesen 39 

1. táblázat 
Továbbképzések 2011-2016 

Az utóbbi években jelentősen hátráltatta a továbbképzéseken való 

részvételt a megszokott továbbképzési normatíva hiánya, valamint a 

pedagógusok kötött munkaideje, illetve az, hogy a képzések idejére a 
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helyettesítést a többi kollégának ingyen, szívességi alapon kellett ellátnia. Ez 

utóbbi gát tekintetében a Szakképzési Centrum megalakulása óta jelentős 

változás történt, ami minden kollégámra ösztönzőleg hat. 

A képzések önköltségessé válása következtében a figyelem 

értelemszerűen az ingyenes továbbképzésekre irányult. Ezek jelentős részét 

azonban – különösen a 2013-2015. években – a tanfelügyeleti-minősítési 

mesterpedagógus, illetve a szaktanácsadói tréning tette ki. A nevelőtestület 

tagjainak többsége számára az előírt gyakorlati idő hiánya miatt az ezeken való 

részvételre nem nyílt lehetőség.  

Összességében a továbbképzéseken való részvételi arány számszerűen 

csökkent az elmúlt öt évben, ezzel egyidejűleg azonban az ez iránti igény 

jelentősen megnőtt. A következő évek egyik fontos feladata lesz, hogy a 

tanítási-tanulási folyamat eredményesebbé tétele érdekében, minél több 

kolléga számára váljon lehetővé, hogy pedagógiai-szakmai kultúráját fejlessze. 

Ebben eddigi tapasztalataim és reményeim szerint a Centrum vezetőiben 

támogató partnerekre találunk. 

 

1.5.4 Tanfelügyelet és minősítés 
 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az ehhez 

kapcsolódó 326/2013. (VIII.30.) korm. rendelet szabályozza a pedagógusok 

előmeneteli rendszerének kérdéseit és ennek részeként a tanfelügyelet és a 

minősítés eljárásrendjét. A 2013/2014-es tanév során egy pedagógus vett részt 

az Oktatási Hivatal által szervezett tanfelügyeleti és minősítési szakértői 

képzésen, így ő 2015. január 1-én mesterpedagógus fokozatba került. 

Sajnálatos, hogy időközben közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. Jelenleg 

tehát nincs az iskolában mesterpedagógus fokozatú tanár. Ugyanebben a 

tanévben egy fő részt vett az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által gondozott 

szaktanácsadói képzésen, úgy is mint képzésfejlesztő, illetve mint tréner. Ennek 

köszönhetően az új típusú szaktanácsadói rendszerben, az OH megbízásából 

jogosult szaktanácsadóként tevékenykedni. 
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 A 2014. április 30-i határidejű ideiglenes portfólió-feltöltést 4 pedagógus 

végezte el sikerrel, így ők 2015. január 1-től ideiglenes pedagógus II. fokozatba 

kerültek. Közülük két fő azóta sikeres minősítő eljáráson vett részt, így 2017. 

január 1-én véglegesen is ebben a fokozatban marad. A 2015. és a 2016. évben 

eddig összesen egy minősítő vizsgára és hét minősítő eljárásra került sor. 

 Tanfelügyeletre jelen időpontig sem a pedagógusok, sem a 

tagintézmény-vezető, sem az intézmény tekintetében nem került sor. 

A nevelőtestület besorolási kategóriák szerinti eloszlását az alábbi ábra 

szemlélteti. 

 

 

6. árba 
Pedagógusok besorolási kategóriái 

 

Úgy gondolom, az iskolai eredményekben érdemi előrelépés, minden 

további fejlődés záloga a tanári munka minőségének javítása lehet, a szakmai 

fejlesztés azonban csak a kollégák munkájának megfelelő értékelésén, erkölcsi 

és anyagi elismerésén alapulva végezhető el. 

 

 

4

44

5

3 00

A kinevezett pedagógusok megoszlása a 
besorolási kategóriák szerint

Gyakornok

Ped I

Ideigl. Ped. II.

Ped. II.

Mesterped.

Kutatótanár
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1.5.5 Pedagógiai munkát segítő és technikai dolgozók 
 

A pedagógusok munkájának eredményességét nagyban befolyásolja a 

pedagógiai munkát segítő közalkalmazottak és a technikai dolgozók támogató 

tevékenysége. 

A kollektíva kiemelkedő fontossággal bíró tagjai a rendszergazda, aki ezt 

a tevékenységet a számítógépes munkaállomások nagy száma miatt teljes 

állásban látja el és a szintén teljes állású könyvtáros-tanár, aki PhD fokozattal 

is rendelkezik. A rendszergazda feladata az intézmény teljes egészére kiterjedő 

iskolai hálózat kiépítése, karbantartása, a számítógépek üzemeltetése, 

informatikai és számítástechnikai szaktanácsadás az intézményen belül. A 

könyvtáros kolléga munkája biztos hátteret jelent a tanárok és tanulók 

felkészülésében, kutatási tevékenységében. Munkájuk jelentősen segíti a 

pedagógusok oktató, alkotó tevékenységét, és hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink 

otthonosan érezzék magukat az iskolában. 

 Az egyre növekvő mennyiségű igazgatási, nevelési-oktatási, gazdasági 

adminisztrációt és a szinte mindennapos adatszolgáltatás segítését az 

iskolatitkár és a gazdasági összekötő végzik. Feladataikat egymással 

összehangoltan látják el, komoly és biztos hátteret jelentenek vezetői 

munkámban. Az igazgató-helyettesek adminisztrációs munkáját segíti a 

műszaki vezető. 

 A közismereti és szakmai képzést technikailag segíti oktatástechnikusunk 

és a műszerkarbantartó kolléga, akik a tanórákra előkészítik, illetve megjavítják 

mindazokat a tanári és tanulói berendezéseket és eszközöket, amelyek az 

oktatás színvonalasabbá tételéhez nélkülözhetetlenek. 

 Iskolaépületeink állagának megőrzését, tisztaságát és a berendezések 

biztonságos üzemeltetésének biztosítását a gondok és az irányítása alatt lévő 

karbantartó és 6 takarító kolléga, a 24 órás portai szolgálatot pedig 5 fő végzi. 
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1.6  Tárgyi feltételek 

 

 1.6.1 Ingatlanok 
 

 Iskolánk két épületben végzi a nevelő-oktató munkát a XIX. kerületben, a 

Kossuth tér 12 sz. alatt. Az „A” épület 1914-ben épült, itt találhatók a 

közismereti- és szaktantermek, a szertárak, a tornaterem, az igazgatói iroda, a 

titkárság és az igazgatóhelyettesi irodák. A „B” épületben / épült 1980-ban / 

találhatók a szakmai tantermek, laboratóriumok, számítástechnikai géptermek, 

gyakorlati kabinetek, az általános igazgatóhelyettes irodája, a gyakorlati 

oktatásvezető irodája, az ebédlő, a gazdasági összekötő, a műszaki vezető és 

a gondnok irodája, a raktár és a karbantartó és javító műhelyek.  

  

 1.6.2 Eszközök 
 

 Az iskolai munka színvonalas elvégzéséhez az alábbi legfontosabb 

eszközökkel és felszerelésekkel rendelkezünk: 

 a fizika, kémia, biológia, földrajz, történelem, matematika, az idegen 

nyelvek és a magyar nyelv és irodalom korszerű oktatásához 

szükséges bemutató eszközök és szaktanterem, 

 audiovizuális eszközök, színes és normál másológépek, 

 6 db 18 férőhelyes számítástechnikai labor és szaktanterem, 

 7 db, a szakmai képzés céljára, a szakoknak megfelelő, korszerű, de 

fejlesztendő műszerekkel felszerelt mérőlaboratórium és kabinet, 

 1 db számítógéppel vezérelt nyomtatott áramkörök gyártására 

alkalmas berendezés, 

 az intézmény minden oktatási és irodai helyiségére kiterjedő, a két 

épület között korszerű üvegszálas kábellel ellátott iskolai hálózat, 

SULINET szélessávú Internet hozzáféréssel, 

 3 db szervergép, 195 számítógépes munkaállomás, amelyből 

mindegyik az iskolai hálózatba kapcsolt gép, 

 egy-egy, komplett audiovizuális és digitális eszközökkel felszerelt 

mobilkocsi és táska, 

 digitalizált információk vételére és rögzítésére alkalmas műholdvevő 

rendszer, 
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 az intézmény bármely helyiségéből elérhető vezeték nélküli 

számítógépes hálózat működtetéséhez szükséges portok, 

 12 db digitális interaktív tábla számítógéppel és projektorral, 

 36 db notebook, 

 3 db DVD kamera, 5db videokamera, 8 db projektor, 7 db digitális 

fényképezőgép, 

 tornaszoba, kondicionáló terem és sportudvar eszközökkel, 

 könyvtár, 17431 kötet szépirodalmi, közismeretei és szakmai 

könyvvel, amelyből 3200 idegen nyelvű, valamint több, mint 1000db 

audio, video és multimédiás anyaggal, 

 a titkárság és a gazdasági iroda működéséhez szükséges ügyviteli 

eszközök. 

 

1.6.3 Az infrastruktúra fejlesztése 
 

Az elmúlt másfél évtizedben jelentős energiákat fordítottunk 

eszközparkunk korszerűsítésére és bővítésére. Ily módon négyről hatra 

növeltük a számítógéptermek számát. A hat gépterem számítógépei a 

megfelelő ütemezés szerint évente korszerűsítésre kerültek. Ez 

elengedhetetlen feltétele többek között a magas színvonalú szakmai képzésnek 

és az érettségi sikeres lebonyolításának, hiszen tanulóink közül évente több, 

mint 100-an érettségiznek közismereti vagy szakmai informatikából. Az 

esélyegyenlőség megteremtése érdekében minden vizsgázó számára azonos 

körülményeket kívántunk teremteni. Ezzel együtt a 2011. évre jelentős 

megtakarításokat értünk el és pénzösszeget halmoztunk fel annak érdekében, 

hogy az iskola 2002-ben félbemaradt szigetelését be tudjuk fejezni. Közel 10 

éves forrásgyűjtésünk eredményeképpen a 2011. év végére megvalósult a B 

épület szigetelésének befejezése, az A épület tetőzetének teljes cseréje, 

valamint a főbejárat korszerűsítése és biztonságosabbá tétele. Mindezt 

költségvetési megtakarításokkal értük el. A gazdálkodási önállóság 

megszűnését követően a lehetőségeink jelentős mértékben csökkentek. 

Felhalmozási és felújítási pénzeszközökhöz egészen 2015. júliusáig sem a 

költségvetésből, sem a munkaerőpiaci alapból, sem pályázati úton nem 
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jutottunk hozzá. Számítógép parkunk jelentősen elöregedett az elmúlt öt évben. 

Csak a legszükségesebb javításokat tudtuk elvégezni házi megoldásokkal, 

aminek következtében veszélybe került az informatika ágazati szakképzési 

tevékenységünk. Jelenleg az utolsó időket éljük a 6-8 évvel ezelőtt vásárolt 

eszközeinkkel. Örvendetes, hogy a Szakképzési Centrumok megalakulását 

követően újra megkezdődött a fejlesztés tervezése és 2016. elején 

megérkeztek az első új számítógépek is. Ez reményt ad számunkra abban, 

hogy az elkövetkező években az eszközfejlesztés újra a szakképzés egyik 

központi kérdése lesz. 
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2. VEZETŐI PROGRAM 
 

 Három vezetői ciklusom közül az első kettőben, – a jogszabályalkotó 

szándékával és a fenntartó elvárásival összhangban – munkatársaimmal együtt 

arra törekedtem, hogy a vezetésem alatt álló iskola társadalmi értelemben vett 

szolgáltató intézménnyé váljék. Ebben az időszakban megrendelőként a helyi 

közösségre, illetve az iskola környékén élő szülők és gyermekeik igényeire 

tekintettük. Sokat dolgoztunk azért, hogy olyan képzési struktúrát alakítsunk ki, 

amely egyaránt szolgálja a gazdaság érdekeit, és emellett vonzó az általános 

iskolát végzett gyermekek és szüleik számára. A felvételi statisztikák, a 

továbbtanuló diákok száma és a munkába álló végzett tanulóink visszajelzései 

arra engednek következtetni, hogy a célt elértük. Iskolánkat ismerik, képzési 

programjaink népszerűek, tanulóink jól érzik magukat az iskolában, végzett 

diákjaink megállják helyüket mind az egyetemi, főiskolai padokban, mind a 

munka frontján. 

 Az elmúlt vezetői ciklusban ez a helyzet jelentősen megváltozott. A 

jogszabályi háttér egyértelművé tette, hogy a megrendelő már nem a helyi 

közösség, a szülő, vagy a tanuló, hanem az állam, és a szakképző iskolák 

esetében a megrendelés alapja a munkaerőpiac igénye. Ezzel egyidejűleg a 

gazdálkodási önállóság, majd az intézményi státusz is megszűnt, az iskola 

tagintézménnyé vált. A hosszú évekig elengedhetetlen menedzser szemlélet és 

vezetési stílus már nem volt elvárás, helyette a pedagógiai szakmaiság, a 

nevelés-oktatás folyamatának irányítása és a szakképzés új irányvonala szerinti 

programok kialakítása vált elsődleges feladattá. Ennek megfelelően új 

szemlélettel kellet végeznem vezetői munkámat, azonban úgy, hogy az 

semmiképpen se eredményezze a Trefort iránti érdeklődés csökkenését, illetve 

a kínált képzések minőségének romlását. Véleményem szerint ez sikerült. 

Az elkövetkező öt évre szóló felelősségteljes tagintézmény-vezetői 

fejlesztési terv készítéséhez elengedhetetlen a stabil jogszabályi háttér, 

kipróbált és bevált működés, a napi gyakorlat stabilitása, a pénzügyi, 

finanszírozási feltételek ismerete és egy kialakult belső és külső 
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kapcsolatrendszer. Az elmúlt hetek és hónapok egyértelművé tették, hogy 

egyelőre ezen feltételek nem mindegyike van meg. 

Iskolánk 2016. szeptember 1-től szakgimnáziummá alakul. Ennek 

megfelelően új iskolatípusként fog működni. Az ehhez szükséges feltételek 

egyelőre csak jogszabályi szinten vannak meg. Nincsenek a szakgimnáziumra 

vonatkozó kerettantervek, nem ismert, hogyan lehet majd a szakgimnáziumi 

kerettantervet és a két tanítási nyelvű oktatás feltételrendszerét összehangolni. 

Jelenleg még csak előkészítés alatt állnak a 2017-től bevezetésre kerülő új 

ágazati érettségi eljárásrendje, valamint fontos tartalmi kérdései. 

Újraértelmezés alatt áll a pedagógusok munkarendje, kötelezően tanítással 

lekötött munkaidejének kérdése, a tanfelügyeleti, a minősítési eljárások 

folyamata. Emellett várható a köznevelési törvény újbóli módosítása, a Nemzeti 

Alaptanterv és a kerettantervek felülvizsgálata. A szakképzésben az egyik 

meghatározó kérdés a duális képzés bevezetése, meghonosítása, elterjesztése 

és elfogadottá válása a gazdálkodó szervezetek részéről. Jelenleg ennek a 

folyamatnak még az elején tartunk. Súlyos gondok megoldása vár ránk az 

összefüggő nyári gyakorlat lebonyolításban is, hiszen felmenő rendszerben 

jelentős kapacitáshiánnyal kell számolnunk, ha nem tudjuk tanulóinkat külső 

gyakorlati helyen elhelyezni. 

 

2.1 Célmeghatározás 

 

Az előzőekben említett, még ismeretlen tényezők következtében jelen 

pályázat nem vállalkozhat arra, hogy felvázolja az elkövetkező öt év minden 

területre kiterjedő részletes vezetői programját, hiszen ehhez előbb meg kell 

ismerni az új működési struktúra formai és tartalmi elemeit. Ennek ellenére a 

célok – különös tekintettel a stratégiai célokra – megjelölése elengedhetetlen, 

hiszen e nélkül értelmetlenné válna az tagintézmény vezetésére vállalkozni. Ily 

módon a célok megjelölése felelősségtejes módon csak az állandónak 

tekinthető, a változások által nem, vagy csak részben érintett működési 
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területekre, leginkább a szakmai munkára és a vezető tervezett tevékenységére 

korlátozódhat. 

Ily módon jelen fejlesztési terv az alábbi területeket tekinti stratégiai 

fontosságúnak: 

 A tagintézmény szervezeti felépítése 

 A tanítási-tanulási folyamat vezetése és irányítása 

 A változás menedzselése 

 A humánerőforrás stabilitása és fejlesztése 

 Az iskolai folyamatok irányítása, a belső és külső kapcsolatok 

fejlesztése 

Ahhoz, hogy a BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű 

Szakközépiskolája a Szakképzési Centrum olyan tagintézménye legyen, 

amelyet a környezet és a fenntartó ismer és elismer, amely a Centrum közös 

céljaival azonosulva, a többi tagintézménnyel együttműködve végzi 

tevékenységét, ezzel együtt azonban a köznevelés és szakképzés 

folyamatosan változó rendszerében képes legyen megőrizni az elmúlt 

évtizedekben kialakított és a felhasználók által megismert önálló arculatát, a 

megjelölt területekre vonatkozóan a következő stratégiai célok elérését tartom 

kiemelkedő fontosságúnak: 

 

 A tanulók motiválása, a tanulói teljesítmények javulása 

 A visszajelzés és az értékelés kultúrájának fejlesztése, a tanulói 

eredmények javulásának elősegítése érdekében 

 A tantervben feltüntetett tevékenységek a lehetőségekhez mérten 

kielégítsék az intézmény minden egyes tanulójának igényeit 

 A fenntartó és a Szakképzési Centrum céljaival összhangban lévő, 

minden érintett által értelmezhető tagintézményi célok kijelölése és 

olyan környezet kialakítása, amely a célok eléréséhez mindenki 

számára megvalósítható lépéseket kínál 

 Változásokra nyitott környezet kialakítása és konstruktív kapcsolat 

fenntartása a változásban érintett szereplőkkel 



Pályázat  Varsóci Károly 

 36 

 A vezetők közötti olyan átgondolt és jól szervezett funkcionális 

feladatmegosztás kialakulása, amely eredményes csapatmunkában 

ölt testet 

 Minél több magasan képzett, széles látókörű, tájékozott és az 

önképzésre motivált kolléga jelenléte az iskolában 

 Hatékony és humánus belső ellenőrzési rendszer létrehozása és 

működtetése, az elfogadó és befogadó munkatársi légkör 

fenntartása 

 Az intézményi erőforrások (humán, technikai, eszközállomány, 

pénzügyi) hatékony és takarékos felhasználása 

 A hatékony tájékoztatás biztosítása 

 Hatékony kommunikáció kialakítása a belső és külső partnerekkel  

 

A stratégiai célok megvalósítása számos feladatot ró a vezetőre és az iskola 

minden pedagógusára. A vezetői program részletes kifejtéseként, a fentiekben 

felsorolt stratégiai célok eléréséhez szükséges operatív tevékenységeket 

vázolom fel. Ezen tevékenységek egyben a vezető által az elkövetkező öt évben 

végrehajtandó feladatokat is kijelölik. 

  

2.2 A tagintézmény szervezeti felépítése 

 

Az iskola jelenlegi, jól bevált, lineáris szervezeti felépítésén alapvetően 

nem szeretnék változtatni. Öt szintet különböztetek meg az iskola 

struktúrájában: 

 vezetőség 

tagintézmény-vezető, tagintézmény-vezető helyettesek, 
gyakorlati oktatásvezető 
 

 vezetői tanácsadó testület (kibővített vezetőség) 

vezetőség, valamint a munkaközösség vezetők, a 
rendszergazda, 
szükség esetén: az iskolai szülői szervezet elnöke, a 
diákönkormányzat vezetője 
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 szakmai munkaközösségek 

 nevelőtestület 

 az iskola összes dolgozója 

 

2.3 A tanítási-tanulási folyamat vezetése és irányítása 

 

Egy köznevelési intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető 

szerepe, hogy támogató tanulási környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, 

hogy az intézmény forrásait erre a célra használják fel. Mint irányító szakember, 

elsődleges feladatai közé tartozik az intézmény minden tagjának hatékony 

irányítása és menedzselése, valamint a tanulószervezet kialakítása, fenntartása 

és fejlesztése fókuszban a tanulási eredményekkel.  

A vezetőnek irányítania kell az értékközpontú nevelés, tanulás és tanítás 

folyamatát. A tanulás és tanítás legjobb minőségét a nevelőtestülettel együtt kell 

megalapozni, fenntartani és fejleszteni egy olyan szisztematikus rendszerrel, 

amelynek feladata a tanulási és tanítási folyamatok nyomon követése, 

áttekintése, értékelése. A vezetőnek biztosítania kell mindezek létrejöttét, 

valamint azt, hogy megbízható értékelési rendszereket hozzanak létre vagy 

vegyenek át, és használjanak megfelelően. A vezetőnek be kell építenie az 

intézmény gyakorlatába mind a már létező, megalapozott pedagógiai 

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

azok folyamatos alkalmazásával.  

 

Stratégiai cél: A tanulók motiválása, a tanulói teljesítmények javulása 

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Az eddigiekhez hasonlóan részt veszek az iskola pedagógiai 

programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, célok és 

feladatok meghatározásában.  
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 A jogszabályi lehetőségeket kihasználva támogatom, hogy a 

BMSZC Trefort SZKI helyi tanterve a szakgimnáziummá alakulást 

követően is a kerettantervre épülve, de az intézmény 

sajátosságaihoz igazodjon. 

 A helyi tanterv elkészítésekor különös figyelmet fordítok a következő, 

alapvető fontosságú szempontokra: 

o a szakgimnáziumi és a két tanítási nyelvű képzés céljai 

egymással összhangba kerüljenek, egymást 

kiegészítsék, 

o a jelenleg is alkalmazott és új módszerek álljanak 

rendelkezésre a magyar és idegen nyelvi szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére, 

o a várhatóan csökkenő óraszám ellenére kellő hangsúly 

jusson a tanulók természettudományos 

gondolkodásmódjának fejlesztésére a környezettudatos 

magatartás kialakításának érdekében. 

 A nevelést és az oktatást továbbra is egységes, tervezett pedagógiai 

folyamatként kezelem. 

 Támogatom a bevezetett ARIZONA modell további alkalmazását és 

biztosítom az ehhez szükséges személyi feltételeket. 

 Együttműködöm munkatársaimmal annak érdekében, hogy iskolánk 

elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait, azaz 

minden tanuló sikeres érettségi és szakmai vizsgát tegyen. 

 Különösen nagy figyelmet fordítok arra, hogy a két tanítási nyelvű 

oktatás és a nyelvi előkészítő évfolyam jövőbeni indításának 

lehetőségére vonatkozó jogszabályi kritériumokat teljesítsék 

tanulóink. 

 A nyelvi előkészítő program bevezetése során kidolgozott és azóta 

bevált példák alapján szorgalmazom, hogy a kollégák minél nagyobb 

arányban alkalmazzanak olyan pedagógiai módszereket, amelyek 

építenek a tanulók önálló ismeretszerzésére, felfedező 

tevékenységére, egymással való együttműködésére. 

 Támogatom kollégáimat olyan módszerek alkalmazásában, amelyek 

a tanulói kulcskompetenciák mellet az érzelmi intelligencia, valamint 

az etikai-erkölcsi érzék fejlesztésére is irányulnak. 
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 Az egyre fokozódó időhiány miatt támogatom a tanórán kívüli 

tanulási formák terjedését, amely ezen túl segítheti azt is, hogy a 

pozitív, a gyakorlatias, a szigorú számonkérés nélküli atmoszféra az 

ismeretszerzés iránti pozitív attitüdöt alakítson ki a tanulókban. 

 Kollégáimon keresztül biztosítom azt, hogy a duális szakképzés 

kereti között tanulóink a szakmai gyakorlat során jól hasznosítható, 

magas szintű szakmai elméleti ismereteket sajátítsanak el. 

 Amennyiben ehhez megfelelő partnereket találunk, minden 

lehetőséget megragadok annak érdekében, hogy a duális 

szakképzés előnyeit kihasználva minél több tanuló végezze 

összefüggő nyári szakmai gyakorlatát külső gazdálkodó 

szervezeteknél. 

  

Stratégiai cél: A visszajelzés és az értékelés kultúrájának fejlesztése, a 

tanulói eredmények javulásának elősegítése érdekében  

 

Operatív tevékenységek: 

  

 Szorgalmazom, hogy a tanulók értékelése a jövőben még inkább az 

intézményben már kialakított közös alapelvek mentén történjen és 

abban hangsúlyosan jelenjen meg a fejlesztő jelleg, valamint, hogy 

a fejlesztő célú visszajelzés épüljön be a pedagógiai kultúrába. 

 A helyi tanterv tanuló értékelésére vonatkozó részének 

felülvizsgálatakor, vagy módosításakor a tanuló mindenekfelett álló 

érdeke mellett, maximális mértékben figyelembe veszem a 

munkaközösségek szakmai kompetenciáját. 

 Az intézményi belső mérések (záródolgozat, angol nyelvi mérések, 

kisérettségi) lebonyolításához szükség esetén szervezési és 

technikai segítséget nyújtok. 

 

 Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, 

értelmezett mérési adatokat, eredményeket felhasználom a 

stratégiai dokumentumok elkészítésében, különösen a tanulás és 

tanítás szervezésében és irányításában.  
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 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kollégákkal megosztom a 

tanulási eredményességről szóló információkat, a központi mérési 

eredményeket közösen elemezzük és levonjuk a szükséges szakmai 

tanulságokat.  

 Évente legalább egyszer beszámolót kérek a tanulói teljesítmények 

folyamatos mérésén alapuló egyéni teljesítmények 

összehasonlításáról, változásáról annak érdekében, hogy a 

tapasztalatokat felhasználjuk a tanuló/gyermek fejlesztése 

érdekében.  

 A munkaközösség-vezetők beszámolója és tapasztalatai alapján, 

erre irányuló javaslat esetén nyitott vagyok a belső mérések 

rendszerének és formájának változtatására. 

 

Stratégiai cél: A tantervben feltüntetett tevékenységek a lehetőségekhez 

mérten kielégítsék az intézmény minden egyes tanulójának igényeit  

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Szorgalmazom, hogy a munkaközösségek olyan összehangolt 

tanmeneteket dolgozzanak ki, amelyek lehetővé teszik a helyi 

tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára.  

 Támogatom a már bevált, vagy kipróbálás alapján eredményesnek 

bizonyuló új és hatékony nevelési-oktatási módszereket és 

eljárásokat és kollégáimat ösztönzöm azok tanulási-tanítási 

folyamatba való bevezetésére.  

 Támogatom a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó 

tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést.  

 Szorgalmazom a tehetséggondozás fejlesztését, a tehetséges 

tanulók felkészítését a közismereti és szakmai tanulmányi 

versenyekre. 

 Továbbra is támogatom, hogy a művészetek irányában nyitott és ez 

iránt érdeklődő tanulók kipróbálhassák tudásukat és 

kibontakoztathassák tehetségüket mind a különböző iskolai mind a 

külső művészeti rendezvényeken, versenyeken. 
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 A tanulók testi és lelki fejlődésének egyensúlya érdekében 

ösztönzöm a diákok körében a testmozgás iránti fokozottabb igény 

kialakítását, a sport, az egészséges életmód fontosságának 

megértetését, a sportversenyeken való részvételt. 

 A Centrum vezetésének támogatását élvezve biztosítom a szakmai 

elméleti és gyakorlati ismeretek iránt érdeklődő tanulók számára, 

hogy a CISCO képzésen továbbra is részt vegyenek. 

 Centrum vezetésének támogatásával és a marketing tevékenység 

összehangolt végzésével jelentős előrelépést kívánok elérni a 

felnőttoktatás fejlesztése terén mind az érettségire felkészítés, mind 

a szakképzés vonatkozásában. 

 Biztosítom, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók speciális 

támogatást kapjanak.  

 Minden jogszabályi előírást figyelembe véve elősegítem, hogy a 

beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzdő, valamint 

a sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő segítséget kapjanak az 

integrált nevelésben és oktatásban. 

 Figyelemmel kísérem a korai intézményelhagyás kockázatának 

kitett tanulókat, és kollégáimmal együtt mindent megteszek a 

bukások számának, valamint a lemorzsolódás csökkentése, 

megelőzése érdekében.  

 Továbbra is kiemelt figyelmet kívánok fordítani a tanórán kívüli 

tevékenységek, a szabadidő hasznos eltöltésének az előző évek 

fejlesztő tevékenységének eredményeként elért kiemelkedő 

színvonalának legalább a jelenlegi szinten tartására. 

 A HH és HHH kategóriás tanulók számának növekedése 

következtében, a lehetőségeimhez mérten, – adminisztrációs 

munkatárssal – továbbra is támogatom és segítem az 

osztályfőnököket a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában. 
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2.4 A változás menedzselése 

 

A vezető feladata, hogy az intézményben közös értékeket fogadtasson el, 

amelyeket mindenki értelmezni tud, és tevékenységének részévé válhat. A 

Szakképzési Centrumon belül a tagintézmény helyének és szerepének 

kijelölése, saját jövőképének kialakítása, továbbá a szervezet küldetésének 

tisztázása a tagintézmény-vezető szerepének és munkájának kulcselemei.  

Képesnek kell lennie arra, hogy irányítsa annak a közös munkának a 

folyamatát, melynek során megszületnek a mindenki által elfogadott értékek és 

jövőkép, ezt hatékonyan kell kommunikálnia és támogatnia kell az értékek 

tevékenységekbe épülését.  

A vezetőnek kulcsszerepe van abban is, hogy a jövőképhez vezető úton 

mind magának mind pedig munkatársainak képes legyen szűkebb és tágabb 

célokat kijelölni. Ehhez a vezetőnek tisztában kell lennie a változás 

folyamatával, és azzal, hogy miképp tudja kezelni a változás útjában álló 

ellenállást.  

A vezetőnek tudnia kell reagálni a belső és külső értékelés (önértékelés 

és intézményértékelés) eredményeire. Alapvető elvárás a vezetőtől, hogy 

folyamatosan tájékozódjon és tájékoztasson az új oktatási trendekről, 

szakpolitikai változásokról, illetve azokról a fenntartói elvárásokról és munkaerő 

piaci igényekről, amelyek érintik a hétköznapi gyakorlatot is. Azért, hogy a 

fenntartó által meghatározott irányokat, célokat a tagintézményre adaptálni 

tudja, és fenntarthatóan működtesse a szervezetet, fel kell térképeznie a 

környezeti és a fenntarthatósági tényezőket. A vezetőnek képesnek kell lennie 

arra, hogy beazonosítsa azokat a területeket, amelyek fejleszthetők az 

intézményben. Biztosítania kell a fenntartó és a Szakképzési Centrum által 

közösen kitűzött irányok felé való haladást, miközben a nevelőtestület egy 

átlátható tanulási kultúrát alakít ki, és tart fenn. 
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Stratégiai cél: A fenntartó és a Szakképzési Centrum céljaival 

összhangban lévő, minden érintett által értelmezhető tagintézményi célok 

kijelölése és olyan környezet kialakítása, amely a célok eléréséhez 

mindenki számára megvalósítható lépéseket kínál  

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Továbbra is folyamatosan tájékozódom az intézményből és annak 

külső környezetéből – különösen a fenntartótól és a Szakképzési 

Centrumból – érkező igényekről, visszajelzésekről és a folyamatban 

lévő és várható változásokról.  

 A jövőben bekövetkező változások, átalakulások megismerése és 

napi gyakorlatba ültetése után alapvető fontosságúnak tartom az 

iskola értékrendjének, pedagógiai és nevelési elveinek 

felülvizsgálatát, majd ezt követően a Szakképzési Centrum céljaival 

összhangban lévő jövőképének meghatározását.  

 Biztosítom, hogy az iskola éves munkatervei a Centrum által kitűzött 

célokkal párhuzamosan tagintézményi belső célokat is 

meghatározzanak és ezek megvalósulásának értékelése 

megjelenjen a tanévi beszámolókban.  

 Elengedhetetlennek tartom, hogy a munkatervekben szereplő célok 

eléréséhez szükséges feladat meghatározások, felelős és határidő 

megjelölések pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók 

legyenek.  

 Továbbra is az eddigiekben alkalmazott gyakorlatot folytatom, azaz 

az iskolai célok és feladatok tervezése során a munkaközösségek 

munkaterveit figyelembe veszem, illetve a célok elérésének 

értékelését, a szükséges módosításokat a nevelőtestület 

bevonásával közösen végezzük el minden tanév végén.  

 Támogatom, hogy a rövidesen bevezetésre kerülő belső és a külső 

intézményértékelés eredményét felhasználva az iskola erősségei és 

gyengeségei (a fejlesztési területek) rendszeresen meghatározásra 

kerüljenek.  
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Stratégiai cél: Változásokra nyitott környezet kialakítása és konstruktív 

kapcsolatot fenntartása a változásban érintett szereplőkkel  

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Az eddigiekhez hasonlóan, továbbra is figyelemmel kísérem az 

aktuális külső és belső változásokat, igyekszem megismeri a 

változtatások szükségességének okait és a szükséges mértékben – 

amennyiben indokolt, a Centrum vezetésével egyeztetve – reagálok 

rájuk. 

 A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a 

kockázatokat és azok elkerülési módját megosztom a Centrum 

vezetőivel, kollégáimmal, a felmerülő kérdésekre a rendelkezésemre 

álló információk szerint választ adok.  

 A kialakult rendben igyekszem folyamatosan informálni kollégáimat 

és az iskola partnereit a megjelenő változásokról, lehetőséget 

biztosítok számukra az önálló információszerzésre.  

 Vezetőtársaimmal együtt biztosítom, hogy az érintett kollégák időben 

tudomást szerezzenek a bekövetkező változások révén reájuk 

háruló új, vagy megváltozott feladatokról. 

 Nyitott vagyok a nevelés-oktatás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezések, innovációk, fejlesztések megismerésére és az 

érintettekkel való egyeztetést követően támogatom és ösztönzöm 

azok bevezetését.  

 

2.5 A humánerőforrás stabilitása és fejlesztése 

 

A vezetőnek nagy figyelmet kell fordítania arra, hogyan inspirálja a 

kollégáit a nagyobb hatékonyság elérésére (hogy a lehető legtöbbet fejlődjenek 

a kapott visszajelzések és az önreflexió segítségével), illetve, a későbbiek során 

tudnia kell, hogy milyen módon hasznosítsa az intézményi önértékelést. A 

humánerőforrás-fejlesztés és menedzsment területen irányítja a toborzást, a 

kiválasztást, és a mentorálást. Ahhoz, hogy az intézmény a saját maga által 

kitűzött célokat elérje, a vezetőnek tudnia kell, hogyan építsen csapatot, és 
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hogyan mozgósítsa a nevelőtestület tagjainak tudását a célok elérése 

érdekében. Mások menedzselése során magas szintű etikai és morális 

szempontokat kell figyelembe vennie. Kollégáival hatékonyan kell 

kommunikálnia, időben kell visszajelzést adnia, és képesnek kell lennie arra, 

hogy kezdeményezze és támogassa a párbeszédet és a jó gyakorlatok 

átadását. A vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogyan alakítson ki olyan 

körülményeket, melyekben a kollégáit érő stressz jelentősen csökkenthető. 

Tudnia kell, hogyan kezeljen konfliktushelyzeteket, illetve, hogy ezek 

előfordulását hogyan csökkentse. Képesnek kell lennie feladatok delegálására, 

illetve tudnia kell, hogyan alkalmazza a megosztott vezetés koncepcióját. 

 

Stratégiai cél: A vezetők között átgondolt és jól szervezett funkcionális 

feladatmegosztás alakuljon ki, amely eredményes csapatmunkában ölt 

testet 

 

Operatív tevékenységek: 

 

 A munkaköri leírások felülvizsgálatát követően meghatározom a 

munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét, és ezek 

tekintetében felhatalmazást adok nekik az önálló, felelősségteljes 

munkavégzésre.  

 A kialakult vezetési struktúrának megfelelően a vezetési feladatok 

egy részét továbbra is delegálom vezetőtársaim munkakörébe, és 

ezzel együtt a delegált feladatok tekintetében – tájékoztatási és 

beszámolási kötelezettség mellett – önálló döntési jogkörrel 

ruházom fel őket.   

 Az iskolavezetőség munkájának, valamint az iskola stratégiai 

fontosságú dokumentumai elkészítésének támogatása céljából 

továbbra is működtetni kívánom a vezetői tanácsadó csoportot – 

kibővített vezetőség -, a döntések előkészítésének elősegítésére. 

 

 Szorgalmazom és támogatom az intézményen belüli 

együttműködéseket, különösen a szakmai munkaközösségek aktív 
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és célirányos szakmai munkáját vagy adott cél megvalósítása 

érdekében létrehozott munkacsoportok eredményes tevékenységét.  

 A döntésekhez szükséges információkat igyekszem a 

lehetőseimhez mérten időben megosztani az érintettekkel.  

 Az iskolai feladatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, 

döntések előkészítésébe tervezetten, vagy szükség esetén ad hoc 

módon az eddigi gyakorlatnak megfelelően bevonom az iskola 

munkatársait és partnereit. 

 Döntéseim meghozatala, vagy kialakult konfliktus rendezése során 

igyekszem figyelembe venni mások szempontjait, eltérő nézeteit és 

érdekeit, de különösen a fenntartó és a Centrum vezetésének 

elvárásait, elsősorban azonban a tanuló mindenekfelett álló érdekeit.  

 

Stratégiai cél: Minél több magasan képzett, széles látókörű, tájékozott és 

az önképzésre motivált kolléga jelenléte az iskolában 

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Támogatom munkatársaimat terveik és feladataik teljesítésében.  

 Alkalmat adok a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik 

megvalósítására, és a feladatok delegálásánál az intézményi 

igények és célok mellett figyelembe veszem az egyének erősségeit 

is.  

 Évente felmérem, hogy az iskolai munka színvonalának emeléséhez 

vagy egy felbukkanó probléma megoldásához milyen szakmai, 

módszertani tudásra van szüksége a nevelőtestületnek, vagy a 

problémában érintetteknek.  

 A továbbképzési normatíva hiányában a továbbképzési program és 

a beiskolázási terv összeállítását új elvi alapokra kívánom helyezni 

oly módon, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai céljainak, 

valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

 Ösztönzöm és amennyiben a Centrum pénzügyi helyzete ezt 

lehetővé teszi, szorgalmazom a továbbképzésen résztvevő kollégák 

anyagi támogatását is. 
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 Az iskolai érdekek figyelembevételével minden olyan kolléga 

esetében, aki a képzéséhez, vagy továbbképzéséhez pénzügyi 

támogatásban, munkaidő-kedvezményben, vagy rendkívüli fizetett 

szabadságban részesül tanulmányi szerződést kívánok kötni. 

 Ösztönzöm a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére illetőleg 

önfejlesztésére. 

 Szorgalmazom a belső tudásmegosztás különböző formáit, 

különösen a belső továbbképzéseket, vitafórumokat, illetve a 

pedagógusok egymás közötti formális és informális konzultációját.  

 A tanórai problémák hatékonyabb kezelése érdekében nagyobb 

hangsúlyt kívánok fektetni a pedagógusok egymás óráinak 

látogatására, a hospitálásra. 

 

 

Stratégiai cél: Hatékony és humánus belső ellenőrzési rendszer 

létrehozása és működtetése, az elfogadó és befogadó munkatársi légkör 

fenntartása 

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Az országos önértékelési rendszer létrejöttével összhangban 

elengedhetetlen a belső ellenőrzési csoport létrehozása és az 

önértékelési rendszer kialakítása.  

 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden esetben személyesen 

veszek részt a pedagógusok tanfelügyeletében és minősítésében 

intézményi résztvevőként. Jelenlétemmel az érintett pedagógus 

számára biztosítom az intézmény teljes támogatását és azt, hogy az 

értékelés a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően a kolléga 

egyéni erősségeire fókuszáljon. 

 A kialakított személyes kapcsolatot továbbra is meg kívánom tartani 

az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyelve problémáikra és 

választ adva kérdéseikre.  

 A kialakulóban lévő, vagy már kialakult konfliktushelyzeteket 

igyekszem a szokásos empatikus módon kezelni, az érintettek 
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meghallgatásával és az ügyben eljáró vagy azt feltáró vezetőtársam 

bevonásával. 

 Konfliktus esetén előnyben részesítem az alternatív 

konfliktuskezelési módszereket, különösen a mediációt. 

 Igyekszem olyan tanulási környezetet kialakítani és fenntartani, ahol 

az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a tanulási folyamatot 

támogató rend – mindenki által ismert és betartott vagy betartatott 

szabályok – jellemzi. 

 Támogatom és ösztönzöm az innovációt és a kreatív gondolkodást, 

az újszerű ötleteket.  

 

2.6 Az iskolai folyamatok irányítása, a belső és külső 

kapcsolatok fejlesztése 

 

Ahhoz, hogy az iskola vezetője hatékonyan támogassa az intézmény 

céljainak elérését, számos kulcsfontosságú szerepet kell betöltenie. Ezek közül 

kiemelkedik az iskola eredményes üzemeltetése, valamint az intézményhez 

kapcsolódó adminisztrációs, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek pontos és 

határidőre történő teljesítése. A vezetőnek hatékonyan kell beosztania kollégái 

és önmaga munkaidejét, és felügyelnie kell, hogy munkatársai hatékonyan 

végzik-e napi intézményi munkájukat.  

A tagintézményi működés menedzselésének képessége a vezető egyik 

kulcsfontosságú kompetenciája. Ennek részeként különösen nagy figyelmet kell 

fordítania az információáramlás eredményességének, valamint a 

megbeszélések hatékonyságának biztosítására. Elengedhetetlen, hogy a 

vezető hatékonyan tudjon együttműködni a belső és külső partnerekkel, és 

képes legyen együtt dolgozni helyi, regionális rendszerekkel, a szülői 

szervezetekkel, a Diákönkormányzattal, a duális szakképzés megvalósítása 

érdekében a gazdálkodó szervezetekkel, a hatóságokkal, a közösségi szolgálat 

megszervezése érdekében a civil szervezetekkel és egyházakkal, a Centrum 

vezetésével és a tagintézmények vezetőivel, a fenntartóval és a szakképzésért, 

illetve a köznevelésért felelős minisztériummal. Mindezek alapja a vezetői 
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kommunikáció, amelynek minősége alapvetően meghatározza a vezető 

elfogadottságát és sikerességét.  

 

Stratégiai cél: Az intézményi erőforrások (humán, technikai, 

eszközállomány, pénzügyi) hatékony és takarékos felhasználása  

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Az eddigieknek megfelelően, továbbra is folyamatosan figyelemmel 

kísérem az iskola működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait.  

 A fentiekkel összefüggésben a pedagógusokat az őket érintő, a 

munkájukhoz szükséges jogszabály-változásokról ezután is 

folyamatosan tájékoztatom.  

 A lehetőségekhez mérten, a külső hatások függvényében igyekszem 

hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást megvalósítani, 

különös tekintettel az egyenletes terhelés biztosítására. 

 A Centrum vezetésével egyeztetve arra törekszem, hogy az iskola 

mint létesítmény, és a használt eszközök kapacitása maximálisan 

kihasználásra kerüljenek. 

 Pozitív jogszabályi változások esetén, az anyagi lehetőségek 

maximális figyelembe vételével, a Centrum vezetőivel 

együttműködve fel kívánom újítani az iskola eszközparkját. 

 A pályázati lehetőségek újbóli megjelenése esetén, kollégáim 

bevonásával jelentősen fokozni kívánom a forrásbővítő 

tevékenységet. 

 Elsődleges célomnak tekintem a létesítmény és az eszközök 

biztonságos működtetésének megszervezését. 
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Stratégiai cél: A hatékony tájékoztatás biztosítása 

 

Operatív tevékenységek: 

 A technikai lehetőségeket maximálisan kihasználva, a 

pedagógusok, a tanulók, a szülők, a technikai dolgozók és a 

Centrum vezetésének tájékoztatására többféle kommunikációs 

eszközt, csatornát kívánok igénybe venni. 

 Elengedhetetlennek tartom az iskolai kommunikációs szabályzat 

felülvizsgálatát és aktualizálását. 

 Jelentős vívmánynak tartom az elektronikus napló bevezetését és 

támogatom használatának folytatását.  

 Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy támogassam a szülői házzal 

való folyamatos és rendszeres kapcsolattartást. Ez teszi lehetővé, 

hogy szülő és pedagógus idejében értesüljön azon fejleményekről, 

amelyek konfliktus kialakulásához vezethetnek. 

 A kommunikáció közvetlen megvalósulása érdekében fontosnak 

tartom a megbeszélések, értekezletek megszervezését és hatékony, 

szakszerű lebonyolítását. Az értekezletek vezetését továbbra is saját 

hatáskörben kívánom tartani. 

 Biztosítom az intézményi dokumentumok a jogszabályoknak 

megfelelő nyilvánosságra hozatalát.  

 Biztosítom a jogszabályok által előírt szabályos, korrekt 

dokumentációt.  

 

Stratégiai cél: Hatékony kommunikáció kialakítása a belső és külső 

partnerekkel  

 

Operatív tevékenységek: 

 

 Minden lehetőséget megragadok az iskoláról kialakult pozitív kép 

megtartására és ennek érdekében szorgalmazom a partnerekkel 

történő folyamatos kapcsolattartást, kihasználva a rendelkezésre 

álló kommunikációs eszközöket, csatornákat 
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 Szorgalmazom az intézmény partneri körének azonosítását, 

valamint a partnerek igényeinek és elégedettségének 

megismerését.  

 Az intézményi kapcsolatok kiépítésének és ápolásának folyamatába 

a lehető legtöbb kolléga bevonását tervezem. 

 Folyamatos és rendszeres kapcsolatot kívánok fenntartani a belső 

partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel 

(például DÖK, szülői szervezet, szakszervezet, közalkalmazotti 

tanács). Ennek mikéntjét az érintettekkel való egyeztetés során 

kívánom kialakítani. 

 A diákság és a tagintézmény vezetése közötti munkakapcsolat 

közvetlenné tétele érdekében továbbra is támogatom a 

Diákközgyűlések rendszeres megrendezését. 

 Együttműködésen alapuló partneri viszonyt kívánok fenntartani a 

BMSZC vezetésével, a tagintézmények vezetőivel, illetve a 

fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása és 

hatékony felhasználása érdekében. 

 A duális szakképzés tényleges megvalósítása érdekében 

támogatom és szorgalmazom a gazdálkodó szervezetek 

megkeresését és bevonását a képzés gyakorlati részének 

lebonyolításába. 

 Az érettségi vizsgák maga szakmai színvonalon történő 

lebonyolítása érdekében továbbra is vállalom, hogy felkérés esetén 

iskolánk közép és emelt szintű vizsgaközpontként működjön. Ennek 

érdekében szoros munkakapcsolatot kívánok fenntartani a 

Kormányhivatallal és az Oktatási Hivatallal. 

 Kollégák bevonásával újjá kívánom éleszteni iskolánk 

külkapcsolatait. Partnerkereső szemináriumokon való részvétellel 

támogatni kívánom új külföldi partnerkapcsolatok kialakítását is. 
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3. ÖSSZEGZÉS 
 

Meggyőződésem, hogy az intézményvezetői pozíció nem egy „hatalmi 

státusz” hanem egy szolgálat, melynek során az iskola érdekeit kell képviselni, 

illetve a tanulók, alkalmazottak és a Szakképzési Centrum, illetve a fenntartó 

érdekeit kell összehangolni.  

Hiszem, hogy egyetlen intézmény sem működhet hatékonyan a dolgozói 

közösség egyetértése nélkül. Ezért elengedhetetlenül fontosnak tartom a 

vezetettek véleményének feltérképezését egy-egy fontos döntés előtt, 

különösen az intézmény működését hosszútávon befolyásoló döntések 

esetében. Az emberek csak olyan célokkal és tevékenységekkel tudnak 

azonosulni, amelyek kitűzésében, vállalásának eldöntésében tevékenyen részt 

vettek, és ez esetben erre irányuló tevékenységük is lelkesedést, kreativitást 

mutat. Ily módon az egyének kiteljesíthetik magukat a számukra fontos és 

kedves feladatokban. Ez a legfőbb záloga annak, hogy a vezetésem alatt álló 

iskolából olyan ismeretekkel rendelkező fiatalok kerüljenek ki, akik érettségi 

bizonyítvánnyal, nyelvvizsgával és szakmai végzettséggel a birtokukban, 

pályakezdő szakemberként helytállnak a munkaerőpiacon, avagy felkészültek a 

felsőfokú tanulmányokra. 

Célom az, hogy továbbra is biztonságos és nyugodt légkört teremtsek az 

iskola diákjai és tanárai számára, amely segíti annak az igénynek a kielégítését, 

hogy valódi alkotóműhelyként működjön, amelyben nem többet, hanem jobban 

kell tanulni és dolgozni. Egy ilyen iskolában a diákok és a dolgozók jól érzik 

magukat, magukénak tartják az iskola értékeit, és közösen dolgoznak a célok 

megvalósításáért. 

 

 

 






