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Az értékelt neve Horváthné Gacsályi Marianna 

Az értékelt azonosítója 75790547496 

Az adatgyűjtés módszere Dokumentumelemzés 

Az adatgyűjtést végző neve Enyedi Judit 

Az adatgyűjtést végző oktatási 
azonosítója 

75526366183 

Az adatgyűjtés dátuma 2022. szeptember 

 

A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai 

1. Az előző vezetőellenőrzés(ek) fejlesztési terve(i) (az önértékelés során 

feltöltött önfejlesztési terv módosítása) és az intézményi 

önértékelés(ek) adott vezetőre vonatkozó önfejlesztési terve(i) 
 

1. Mely területeken jelennek meg kiemelkedő és fejleszthető tevékenységek? 

Kiemelkedő tevékenységek:  

- Tehetséggondozás, kiemelten támogatja a differenciált fejlesztést és a kooperatív 

technikát. 

- Innovatív szemlélet, menedzser típusú vezetés. 

- Folyamatos visszajelzésekkel kontrollálja saját vezetési munkáját és ezáltal a 

változások követése naprakész. 

- Személyes példamutatással inspirálja kollégáit. 

- Jól menedzseli az intézményt. A pénzügyi és tárgyi erőforrásokat biztosítja. 

Fejleszthető tevékenységek:  

- - Fejlesztő célú visszajelzések beépítése a tanulói fejlesztés érdekében. 

- - Munkájára túltervezés jellemző. 

- - Hatékony feladatleosztás vezetőtársak felé. 

- - Hatékonyabb munkamegosztás. 
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2. Az egyes területeken pontosan milyen kiemelkedő és fejleszthető tevékenységek jelennek 

meg? 

A 2017-es intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti látogatás alkalmával a vezető 

megvizsgálta pályázatának beválását, értékelte intézményvezetői tevékenységét, mely 

elválaszthatatlan az intézmény értékelésétől. Először intézményi önértékelés keretében fedtük fel 

az erősségeket, gyengeségeket, fejlesztendő területeket, majd a külső szakmai partnerek értékelték 

az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát, a vezető szakmai tevékenységét.  

Az értékelést követően fejlesztési tervet készített vezetői és intézményi vonatkozásban is a 

következő időszakra, melyet mesterprogramjának készítésekor kiegészített, korrigált az újabb 

időszak kitűzött céljaihoz igazítva. /mesterprogram tartalmazza/  

Az intézményi elvárások alapján vezetői tevékenységről megállapított kiemelkedő és fejleszthető 

területek: 

Vezető erősségei:  

- Értékközpontú nevelés, tanulás-tanítás folyamatának kialakítása a célom 

/Környezettudatos nevelés, Egészségnevelés, Tehetséggondozás, Boldog iskola, 

Háromnegyed éves vizsga, Versenyek preferálása, Kiemelkedő intézményi eredmények/ 

Kiemelten támogatom a differenciált fejlesztést, tehetséggondozást, kooperatív technikát 

/csoportbontások, Meixner-módszer, szakkörök, projektmódszer, Tehetségpont/ 

- Innovatív szemlélet jellemzi vezetői munkámat. Elfogadott értékek, elvek mentén 

határozom meg a rövid és hosszú távú intézményi célokat. Folyamatosan tájékozódom, 

igazodom az új oktatáspolitikai elvárásokhoz, informálom kollégáimat, intézményi 

partnereinket. /Pályázati tevékenységem hatékony./ Folyamatos visszajelzésekkel 

kontrollálom saját vezetői munkámat, stratégiámat. Vezetői pályázatomban foglaltak 

mentén határozom meg céljaimat, figyelembe véve a körülmények változásait. Igénylem 

önmagam fejlesztését. 

- Személyes példamutatással inspirálom kollégáimat. Célok, irányok pontos 

meghatározásával, kollégák bevonásával a munkafolyamatok megtervezésébe, 

lebonyolításába végzem intézményvezetői tevékenységemet. Hatékonyság növelésére 

munkacsoportokat alakítottam ki. Támogatom kollégáim önképzését. /Minősítések, 

mesterpedagógus, mentorpedagógus, szakvizsgák/ Elsők között alakítottuk ki az intézményi 

önértékelési csoportot, saját stratégiával (2015). A problémamegoldást a konstruktív 

megbeszélésektől, okok feltárásától, álláspontok közelítésétől várom. / 
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- Jól menedzselem intézményem. Hagyományápolás, értékőrzés mellett az értékteremtés a 

célom. Fontossági sorrendet tartva tervezem meg napi, heti teendőimet. Havonkénti 

értekezleteken értékelem munkánkat (PDCA). Partneri kapcsolatainkat kiemelten kezelem. 

/ÖKONAP, Testvériskolák, DÖK, Önkormányzat, fenntartó/. Hatékony pénzügyi és tárgyi 

erőforrások biztosítása jellemzi vezetésemet. 

- Elhivatottság, elkötelezettség, felelősségvállalás jellemez munkám iránt. Igényes, tiszta, 

rendezett környezet kialakításával, környezettudatos szemléletformálást alakítok ki. 

Empatikus készségemmel, bizalmi-elfogadó légkört teremtek az iskolában. 

Kommunikációmban egyértelmű, világos visszajelzések jellemeznek. Konkrét cél- és 

feladat-meghatározásokat adok. Határozottság jellemez. Pozitív jövőképet sugárzok. 

Intézményvezetői tevékenységem fejlesztendő területekre fókuszáló önfejlesztési terve: 

Az összegzésben megfogalmazott erősségeim megtartásával a következő területeken kívánom 

fejleszteni, hatékonyabbá tenni vezetői tevékenységemet: 

1.) Tervezett formában kívánom megvalósítani a tanulói, tantárgyi méréseket, azok 

értékelését, fejlesztési tervek kidolgozását. 

2.) A zavartalan szakmai munka biztosításához fejlesztenem kell iskolánk szaktantárgyi 

eszközkészletét, szaktantermi rendszerét. 

3.) Intézmény iránti elkötelezettséget kívánom megerősíteni a kollégákban, 

projektfeladatok, intézményi programok egyenlő arányú felosztásával, 

szemléletformálással.  

4.) Egyenlő terhelést szeretném biztosítani a pedagógusok, munkacsoportok között, 

pontos feladat-meghatározásokkal. 

5.) Tehetséggondozó területek kiterjesztése, koncepciók kidolgozása a célom: 

▪ nyelvi koncepció  

▪ informatika 

A tanfelügyeleti ellenőrzés után kidolgozott 5 éves fejlesztési terv felér egy vezetői programmal. 

Ha az abban foglaltakat sikerül megvalósítani, akkor ismét elmondhatjuk, hogy fejlődtünk  és 

tanulóink olyan oktatási-nevelési intézménybe járhatnak, amely megfelel a 21. század 

követelményeinek.  

Kiemelt cél az Élménysuli létrehozása.  
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3. Milyen irányú változás / tendencia látható az önértékelési eredményekben a korábbi 

tanfelügyeleti eredményekhez képest az egyes területeken? 

 1.) Kidolgoztuk a tantárgyi mérések rendszerét, melynek felelőse a létrehozott tehetséggondozó 

munkaközösség. Több mérési rendszerre vonatkozó továbbképzésen vettünk részt kollégáimmal, 

melynek ismereteit felhasználtuk, integráltuk mérési programunkba. 

2) Két új szaktanteremmel bővültünk, az általunk preferált, pedagógiai programunkban 

kiemelkedő területen.: 

I. Természettudományi szaktanterem 

 II .Sakk- Logika szaktanterem.  

3-4.) Minden évben meghatározzuk a felelősségi, munkacsoportok feladatait, kialakítjuk hozzájuk 

a felelősségi köröket. Mindenki részt vállal valamely területen, így kiveszi a részét a szakmai 

programok megvalósításában, iskolánk fejlesztésében.  

5.) Az intézményi tehetséggondozás tervszerűen valósul meg. Átdolgoztuk a programot: Tehetség. 

Herceghalom 2020, mely megtalálható iskolánk honlapján. Kiemeltük az az 5 területet, amelyben 

sikeresen valósítjuk meg az intézményi fejlesztést, gondozást. 2020-ban ismét elnyertük a 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont Címet. 

6.) Kollégáimmal elvégeztük a Komplex Alapprogram képzéseit. Sikeres vizsgák, eljárások után 

elnyertük az Élménysuli címet. A megszerzett tudást a pedagógusok sikeresen alkalmazzák 

tanóráikon, foglalkozásaikon, mindennapi gyakorlatukban.  
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2. Vezetői pályázat / vezetési program 

  

1. Mi a vezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer 

előtt álló feladatokkal? 

Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan  

megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen.  

Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak,  

képességeinek, érdeklődési körének, művészeti irányultságának megfelelő képzést  kapjon.  

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk.  - 

Intézményünkben fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó  

tanulás megalapozása, kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek,  a 

hagyományok, a nemzeti kultúra átadása és ápolása.  

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek,  

egyéni képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. Fontos az a fajta nevelő  

munka, amelynek során a világra rácsodálkozó tanítvány fejlődik – változik – tökéletesedik.   

Fontos, hogy kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód és környezettudatos  

értékrend iránt.  

Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más  

partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat  

tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra – akár egy egész életen át – is képes emberré, munkaerővé  

nevelni. 

2. Milyen célokat fogalmaz meg a vezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési 

rendszer előtt álló feladatokkal? 

Célja a meglévő értékeken alapuló ismételt megújulás, az új oktatáspolitikai elvárásoknak 

megfelelő  irányban, mert csak így biztosítható iskolánk eddig elért hírnevének megőrzése, további 

erősítése.  Hitvallása szerint, a legfontosabb kincs a gyerek, akinek stabil, mobilizálható tudást kell 

adnunk, hogy  jövője alakításakor megfelelhessen az elvárásoknak. Vezérelve, hogy a 

gyerekeknek jobb  legyen, jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek a Herceghalmi Általános 

Iskolába járni. A legfontosabb, hogy életre szóló élményeket adjunk, ez az iskola legfőbb feladata, 

persze a  megszerezhető tudás nyújtása mellett, melyet mindig törekedjünk képességeikhez 

mérten adagolni. 
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3. A vezető a stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra? 

Stratégiai célok 

Célja az értékközpontú nevelés, tanulás-tanítás folyamatának kialakítása. Intézményünk elért  

eredményeit szeretné megtartani, tovább fejleszteni. Ennek kiemelt területei, intézményünk 5 jó  

szokás tevékenysége: Környezettudatos nevelés- Egészségnevelés, Tehetséggondozás, Boldog  

iskola, Logika-matematika, Művészeti képzés. Célja, a Komplex Alapprogram bevezetésével 

iskolánk 5 kiemelt területén újabb szakmai fejlődés, tartalmi változások, megújulás, módszertani  

kultúraváltás következzen. Mivel a KAP alprogramjai megfeleltethetők intézményünk kiemelt  

területeinek így a megvalósítás után minden már működtetett területen szakmai elmélyülést,  

előrelépést, fejlődést vár.  

Operatív célok:  

Iskolánk éves munkatervében, munkacsoportok munkatervében rögzítettek. Néhány kiemelt  

rövid távú célkitűzés:  

- a művészeti iskola két éves tapasztalataiból kiindulva fejlődés, előrelépés, néptánc tanszak 

beindítása a mindennapi testnevelési órákba építve  

- Komplex Alapprogram bevezetése  

- évenként megrendezésre kerülő Tehetségfórum-ok- szakmai nap szervezése a  tankerületre 

kiterjesztve (I. Lámpást, ha gyújtok- Tehetségfórum, tehetséggondozás,  II. Digitális generáció 

sajátosságai,…III. Élménysuli- mindenkinek van néhány jó  szokása, Művészeti Iskolák 

találkozása, …)  

- a kevesebb néha több elvet követve folytatni a munkát: programok priorizálása,  csökkentése  

- iskola tetőterének beépítésével a művészeti oktatás teremszükségletének biztosítása  

- szabadtéri színpad kialakítása az iskolaudvaron 

4. A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív 

gondolkodás, tervezés? 

Az elmúlt években elkezdtünk egy folyamatot, mellyel az értékalapú és egyben innovatív oktatás 

megvalósítására törekedtünk. Igazán mozgalmas évek állnak mögöttünk, mely bővelkedett  

eseményekben, innovatív elképzelésekben és megvalósított programokban.  

Az évszázados múlt - iskolánk 120 éves - számunkra az alapokat, az erkölcsi tartást, a folyamatos 

felemelkedéshez szükséges biztos hátteret adja. Iskolánkban a hagyomány és a modernitás 

egyszerre kap helyet.  
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Sajátos pedagógiai módszereink:  

Egy iskola akkor tud igazán kitűnni, ha hordoz magában valami egyediséget, olyan értéket 

képvisel,  amely csak rá jellemző.  

- Egész napos oktatási forma alsó tagozaton (régi iskolaotthonos rendszer), reggeli beszélgető 

körökkel  

- Meixner-módszer 1. osztályban, kiegészítve Mesezene-zenezörej programmal  

- 4. osztálytól idegen nyelv képesség szerinti csoportbontásban  

- Sakk-Logika tantárgy : 1.2. osztályban  

- matematika képesség szerinti csoportbontásban oktatás  

- tehetséggondozás: Akkreditált Kiváló Tehetségpont  

- alapfokú művészetoktatás: képző, zene,   

- környezeti nevelés, egészségtudatosság: Örökös Ököiskola  

- Boldogságprogram- Örökös Boldogiskola   

Intézményvezetői tevékenysége alatt kiemelten fontosnak tekinti, hogy iskolánk kiemelkedjen a 

környező települések intézményei közül innovatív szemléletének köszönhetően. Elsődleges 

célkitűzésnek tartja az innovatív fejlődést, kihasznál minden olyan pályázati lehetőséget, amely az 

iskola fejlesztéséhez, tanulóink kiszolgálásához, pedagógusaink módszertani megújuláshoz 

vezetnek. A pályázati lehetőségen túl innovatív módszerek, elképzelések bevezetését, 

megvalósulását teszi lehetővé iskolánkban. Ezekből néhány olyan példa, amelyek azóta is 

működnek, beválásuk vizsgálata megtörtént és meghatározóak intézményünk megítélésében, 

értékrendszerében.  

A) Nyelvi koncepció kidolgozása (2010/2011) 

B) Nyolcadikosok háromnegyed éves vizsgájának bevezetése (2013/2014) 

C) Boldogságprogram bevezetése (2015/2016) 

D) Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk (2016/2017)- 2020. Tehetség.Herceghalom- projekt 

(saját kidolgozású projekt, mely megtatálható iskolánk honlapján)1 

E) Logika tantárgy bevezetése (2017/2018)- Sakk-Logika -2020 

F) Alapfokú Művészeti Iskola intézményegységgel bővültünk (2017/2018) 

G) Tanulni jó! – program bevezetése (2018/2019) 

H) Örökös Ökoiskola cím elnyerése (2019/2020) 

                                                   
1 
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I) ViTT-módszer- 2020 

J) Komplex Alapprogram bevezetése, Élménysuli cím elnyerése- 2021, 2022 

Ez a terület, amelyben igazán kiteljesedett vezetői munkája során. Egy igen ambíciózus, impulzív 

személyiség, akinek a nyüzsgés, az új dolgok iránti érdeklődés a lételeme. Szereti intézményét 

előre vinni új lehetőségek feltárásával, kihasználásával. Ennek bizonyítéka elért sikereink, 

eredményeink, kitüntetett címek, amelyeket megszereztünk. Iskolánk által képviselt értékeket 

megerősítettük, tartalmi, módszertani és szervezeti fejlesztéseinknek köszönhetően iskolánk 

kiemelkedik a környező települések iskolái közül. Iskolánkban alkalmazott jó gyakorlataink 

védjegyünkké váltak, melyeket szívesen osztunk meg intézményünkön kívüli érdeklődők számára. 

5. Hogyan tervezi a vezető a pedagógusokkal való együttműködést? 

Személyes példamutatással inspirálja kollégáit. Célok, irányok pontos meghatározásával,  

kollégák bevonásával a munkafolyamatok megtervezésébe, lebonyolításába. Hatékonyság 

növelésére munkacsoportokat alakított ki.  Támogatja kollégái önképzését. /Minősítések, 

mesterpedagógus, mentorpedagógus, szakvizsgák/  Elsők között alakítottuk ki az intézményi 

önértékelési csoportot, saját stratégiával (2015). A felmerülő problémák megoldását a konstruktív 

megbeszélésektől, okok feltárásától, álláspontok  közelítésétől várja. Kollégáink innovatív ötleteit 

beépíti intézményünk programjaiba.  Intézményünk évek alatt nagyon sok hálózathoz csatlakozott, 

melynek köszönhetően intézményünk együttműködik hálózatok iskoláival (Ökoiskolák, 

Boldogiskolák, Tehetségpontok, Művészeti iskolák,…). Intézményvezetői mesterprogramjának 

kitűzött célja a hálózatokban való aktív részvétel,  kapcsolódás a KAPOCS iskolahálózathoz, 

melynek célja a Komplex Alapprogramot bevezető intézmények szakmai fóruma, 

tudásmegosztása. Pályázati cél: Élménysuli cím elnyerése. Kiemelt célja vezetői tevékenysége 

során, hogy intézményünk jó gyakorlatait megossza más intézményekkel. Belső továbbképzések 

szervezésével a bennünk lévő tudás átadása kollégáinknak: saját készítésű tananyag, Észjátékok 

kreatívan - logikus gondolkodás fejlesztése,  tanulást segítő tananyagok összeállítása: Learning 

apps. használatával, bemutatóórák, műhelyfoglalkozások, Lámpást, ha gyújtok tehetségfórum 

folytatása. Mester- és  mentorpedagógusaink segítik a gyakornokok, végzős tanulók munkáját.   



9 

 

6. Hogyan, milyen témákban történik meg a vezető erősségeinek, kiemelkedő területeinek a 

meghatározása? 

Jól menedzseli intézményét. Hagyományápolás, értékőrzés mellett az értékteremtés a 

kiemelkedő célja. Innovatív gondolkodásmódjának köszönhetően iskolánk élen jár az új 

módszerek, programok, fejlesztések bevezetésében, használatában.  Fontossági sorrendet tartva 

tervezi meg napi, heti teendőit. Havonkénti értekezleteken  értékeli munkánkat (PDCA). Éves 

munkaterv szerint dolgozunk, melynek megvalósulását,  sikerességét év végi beszámolóban 

értékeli, elemzi. Vezetői tevékenysége alatt folyamatosan  arra törekszik, hogy iskolánk 

infrastruktúráját javítsa. Minden lehetőséget kihasznál, hogy  fejlesztésekkel, pályázatokkal 

javítsa a nevelés-oktatás körülményeit. Igényes, tiszta, rendezett  környezet kialakításával, 

környezettudatos szemléletformálást alakít ki.  

7. Hogyan tervezi a vezető a vezetési programban vezetői fejlődése lehetőségeit? 

5 éves mesterprogram keretében, évenkénti mérföldköveknél, résztervek 

megvalósulásakor: az elért eredmények értékelése, kitúzött célok, feladatok megvalósulása, 

hatákonyság mérése. Az értékelés után önértékelési terv és hozzá kapcsolódó fejlesztési terv 

készítésével tervszerű a vezető értékelése.  

Megítélésem szerint az  intézményvezetői cím elnyerése kizárólag folyamatos szakmai  fejlődés 

eredményeként érhető el, s megtartásához is elsősorban ezen keresztül vezet az út.  

Mesterprogramom eddigi szakmai tevékenységemre épül. Intézményvezetői munkám során  

tapasztalt pedagógiai helyzetek és jelenségek ösztönöznek arra, hogy vezetői gyakorlatomat  stabil 

alapelvek mentén folyamatosan felülvizsgáljam.  

Következő vezetői ciklusomra úgy tekintek, mint szakmai pályám következő kihívásokkal teli  

jelentős állomására, mely során vezetőként megszerzett nevelés-oktatási, fejlesztési,  menedzselési 

tapasztalataimat szélesebb körben tudom megosztani. A mesterprogram  keretében lehetőségem 

nyílik új pedagógiai tapasztalatok és szakmai kapcsolatok létrehozására  és kiépítésére mind 

intézményi mind intézmények közötti regionális, illetve országos szinten.    
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8. Hogyan jelenik meg a vezetési programban a tanulás eredményességének biztosítása? 

Komplex Alapprogram bevezetése: mivel intézményünkben nincs szó lemorzsolódásról, korai 

iskolaelhagyásról, ezért a program bevezetését nem ezért tartja fontosnak, hanem nagyszerű 

lehetőség arra, hogy a már régóta  megálmodott élménysuli-t létrehozza. Pedagógiai munkája 

középpontjában az élménypedagógia állt. A gyermekek előtt legyen ott a sok lehetőség, melyből 

irányultsága, érdeklődési köre szerint választhat. A 21. század iskolájában, a fejlődő társadalmi 

igények kielégítéséhez a pedagógusnak legnagyobb kihívást a tanulók megfelelő motiválása, 

érdeklődősének felkeltése jelenti. Ez a program segítséget nyújt a pedagógusoknak módszertani 

megújulásra a KAP  képzései által. Intézményünkben eddig is előtérbe helyeztük a differenciálást, 

egyéni képességekhez igazodó tanítást (Meixner-módszer, Mesezene-Zenezörej, egész napos 

oktatás- iskolaotthon,  képesség szerinti bontott csoportos tanórák, kooperatív technikák, 

projektmódszer, tanulni jó  program, … alkalmazása) , melyek már mindennapos, jó gyakorlatként 

működnek. Intézményünk, tanítványaink eredményei (kompetenciamérés, továbbtanulás, 

tanulmányi átlag, beiskolázási adatok) azt igazolják, hogy ezek a módszerek jól működnek, 

eredményesek, meghozták a várt eredményeket. Intézményvezető kidolgozta a 

Tehetség.Herceghalom tehetséggondozó programot, melynek megvalósítása után elértük, hogy 

intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. A tehetséggondozó munkacsoport 

megalakulásával szervezett formában történik intézményünk tehetséggondozása. Tanulói- 

tantárgyi méréseket vezettünk be, melyet folyamatosan tervszerűen végzünk és értékelünk.  

Tehetségazonosítás, mérési eszközök használata folyamatos képzések után már tudatosan, 

tervszerűen zajlik. 

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

Pedagógiai célkitúzésekben, a programmal összeegyeztetett módon, intézmény szervezetfejlesztési 

programja alapján 5 fő tevékenységre építve jelenik meg:  

-egészséges életmódra nevelés, 

- környezettudatos tevékenység,  

- művészeti nevelés során,  

- tehetséggondozás,  

- boldog iskolai program 

erdei iskolai program, ÖKOiskolai tevékenység, HAMI programjai, tehetséggondozó programok,  

10. Milyen szerepet kap a vezetési programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás? 
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Vezetői programjának résztervét éves szakaszokra bontotta, a tanévek végén lévő 

mérföldkövekhez kapcsolódó értékelés, visszajelzések a program megvalósításának sikerét 

szolgálják és egyben az önértékelés megalapozására is szolgálnak.. Az első részterv vége egyben 

intézményvezetői megbízása 2. ötéves időszakának a végét is jelenti, így érthető, hogy egyfajta 

vezetői értékelés, számvetés addigi intézményvezetői tevékenységéről. Fontos számára, hogy a 

mesterprogramban kitűzött céljai ne önnös célok legyenek, hanem az intézmény szervezetének, 

egészének fejlesztését szolgálják.A vezetési programban megfogalmazott céljai  megvalósulását 

az elérni kívánt eredmények  bizonyítják. A résztervek végén intézményi önértékelés keretében 

értékeli a  program beválását, megvalósulásának státuszát, remélt és várt eredményeit. A program 

megvalósulását évente értékeli , melyet továbbít fenntartójának, aki elkészíti a megvalósításra 

vonatkozó vizsgálatot. Ez alapján az intézményvezető fejlesztési tervét módosítja, kiegészíti.  

 

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

oktatása? 

A program kiemelt eleme, a vezető egyik fő célkitűzése a komplex képesség- és 

személyiségfejlesztés kialakítása az intézményben: a tehetséggondozói műhelyek működtetésével, 

komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés valósuljon meg intézményünkben. Kiemelt 

feladatának tekinti, hogy tanulóinkat, a kezdeményezéseiknek megfelelően irányítsuk, a belső 

indíttatásból fakadó, természetes tanulási vágyukat támogassuk. A gyermekek környezetében 

legyen ott a sok lehetőség, melyből irányultsága szerint választhatnak és ez örömet okoz számukra. 

Azt gondolom ez az általános iskolai oktatás-nevelés feladata.  

Intézményünkben eddig is előtérbe helyeztük a differenciálást, egyéni képességekhez igazodó 

tanítást (Meixner-módszer, Mesezene-Zenezörej, egész napos oktatás- iskolaotthon,  képesség 

szerinti bontott csoportos tanórák, kooperatív technikák, projektmódszer, tanulni jó  program, … 

alkalmazása) , melyek már mindennapos, jó gyakorlatként működnek. 
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3. Pedagógiai program 
 

Az értékelő neve: Enyedi Judit 
 

Az értékelő beosztása: intézményvezető-helyettes 
 

Az értékelés ideje: 2022. április 
 

Az értékelt dokumentum címe:  Pedagógiai Program 

 

 

 

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

program céljaival?  

 

Küldetésnyilatkozat  

„A Herceghalmi Általános Iskola és AMI a Herceghalom község köznevelési intézményeként 

ellátja az alapfokú köznevelési feladatokat. 

Célunk, hogy a közoktatás a település lakói számára modern körülmények között, világosan 

megfogalmazott tartalmakkal, megfelelő eszközökkel, felkészült pedagógusokkal történjen. 

Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyermek adottságainak, 

képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon. 

Iskolánk a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó tevékenységeket biztosít. A nevelés-

oktatás során figyelembe vesszük a gyermekek képességeit. Tanulóinkat olyan légkörben neveljük, 

amelyben biztonságot, törődést, odafigyelést éreznek. 

Pedagógiai tevékenységünk középpontjába az emberközpontú nevelést állítjuk. Intézményünkben 

fontos a tudás, a szilárd, biztos ismeretek nyújtása, az egy életen át tartó tanulás megalapozása, 

kulcskompetenciák fejlesztése, a társadalmilag elfogadott értékek, a hagyományok, a nemzeti 

kultúra átadása és ápolása. 

Pedagógusaink számára fontos a tanulás szeretetének kialakítása, a személyes fejlődésnek, egyéni 

képességeknek a kibontakoztatása és folyamatos művelése. Fontos az a fajta nevelő munka, 

amelynek során a világra rácsodálkozó tanítvány fejlődik – változik – tökéletesedik. Fontos, hogy 

kialakítsuk tanulóinkban az igényt az egészséges életmód és környezettudatos értékrend iránt. 

Célunk a partnerközpontú szemlélet kialakítása: a pedagógusok szülőkkel, diákokkal és más 

partnerekkel való szoros együttműködése. Szeretnénk diákjainkat örülni tudó, embertársaikat 

tisztelő, toleráns, a továbbtanulásra – akár egy egész életen át – is képes emberré, munkaerővé 

nevelni. 

Egész iskolai közösségünk – diákok, tanárok, szülők – ezen célok megvalósításáért munkálkodik 

az intézményben.” 

Az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép /küldetésnyilatkozat/ teljes mértékben 

összefügg a Pedagógiai program céljaival. (PP 8.old) 

 

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

összhangja. 

Mind a két program célja az értékközpontú nevelés, tanulás-tanítás folyamatának kialakítása. A 

vezetői program a hagyományokra alapoz, összhangban van az iskola Pedagógiai Programjának 

célkitűzéseivel. Az elért eredmények megtartásával cél a további fejlesztés. Ennek kiemelt 
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területei, intézményünk 5 jó szokás tevékenysége: Környezettudatos nevelés- Egészségnevelés, 

Tehetséggondozás, Boldog iskola, Logika-matematika, Művészeti képzés.  

 

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

eredmények javulását?  
 
Pedagógiai programunk alapelvei, céljai, feladatai pedagógusaink mindennapi nevelő és 
oktató munkájában a következőképpen támogatják a tanulói eredmények javulását: 
 

 a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük 

 diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, 

mit várunk el tőlük 

 minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában 

és életének egyéb problémáiban 

 az iskola, oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széles körű fejlesztésében 

látjuk 

 fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit 

 biztosítjuk a lemaradó tanulók számára a képesség-kibontakoztató foglalkozásokat, 

melyek lehetővé teszik számukra a sikeres integrációt, illetve azt, hogy képesek legyenek 

megfelelni a sikeres társadalmi beilleszkedés követelményeinek 

 célunk, hogy a tanuló jó eredmények elérésére törekedjen /játékban, munkában, 

tanulásban/ - kellő motiválás 

 alsó tagozaton egész napos iskola /iskolaotthon, napköziotthon/ működik (1-4. osztály) 

 4. osztálytól idegen nyelvet (angol) tanulhatnak diákjaink csoportbontásban 

 bontott csoportban tanulják felsőseink a matematikát 

 a gyerekek felzárkóztatása érdekében szakemberekkel tartjuk a kapcsolatot, fejlesztő 

pedagógus, logopédus, konduktor,  pszichológus, gyógypedagógus segíti munkánkat 

 a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók egyéni, felzárkóztató foglalkozáson vesznek 

részt 

 kiemelt feladat a tehetséggondozás, tanítványaink eredményesen szerepelnek megyei és 

országos versenyeken 

 

 

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

érvényesülését?  

 

Iskolánk a fejlesztéseket a legkorszerűbb innovációk alkalmazásával alapozza meg, mint 

például a tehetségponttá válás. Így lehetővé válik egyszerre a fejlesztés és a felzárkóztatás 

követelményeinek teljesítése is. 

Pedagógusaink leginkább a tanórákon fejlesztik a tanulók alapkészségeit. Korszerű, a 

mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtanak, mely vonatkozik 

az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára. Ezzel 

megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és 

eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

Intézményünkben eddig is előtérbe helyeztük a differenciálást, egyéni képességekhez igazodó 

tanítást (Meixner-módszer, Mesezene-Zenezörej, egész napos oktatás- iskolaotthon,  képesség 



14 

 

szerinti bontott csoportos tanórák, kooperatív technikák, projektmódszer, tanulni jó  program, 

… alkalmazása) , melyek már mindennapos, jó gyakorlatként működnek. 

A fejlesztő szemlélet az osztályközösségek kialakításában, megerősítésében is megnyilvánul. 

Közös programok szervezése /színházlátogatás, múzeum, iskolai rendezvények, tanulmányi 

kirándulás, erdei iskola, stb./. 

 

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

bánásmód érvényesülését?  
 

A pedagógiai programunk részletesen foglalkozik az egyéni bánásmód érvényesülését szolgáló 

tevékenységgel. 

 

A gyerekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések PP 85. old. 

 

              Enyedi Judit                ……………………………………… 

         értékelő pedagógus      intézményvezető  

 

 

  



15 

 

4. Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók 
 

Az értékelő neve: Enyedi Judit 
 

Az értékelő beosztása: intézményvezető-helyettes 
 

Az értékelés ideje: 2022. április 
 

Az értékelt dokumentum címe:  Munkatervek (2019-2020, 2020-2021) Beszámolók (2019-

2020, 2020-2021) 

 

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

folyamatba?  

 

A mérés-értékelési eredmények beépítése nyomon követhető mind a munkatervekben mind a 

beszámolókban. A pedagógiai munka során (év eleji, félévi, év végi mérések) illetve intézményi 

országos mérések alkalmával (DIFER, NETFIT, Kompetenciamérés) kapott eredmények alapján 

(beszámolók) kerül megtervezésre a következő évi munka (munkatervek) az alábbi 

módszerekkel: intézkedési terv (kompetenciamérést követően), tanulócsoportra szabott 

tematikus terv, tehetséggondozás-versenyfelkészítés, különféle egyénre szabott módszerek a 

tanulási nehézségekkel küzdők számára.  

Évek óta a kompetenciamérések eredményei szignifikánsan magasabbak az országos átlaghoz 

képest ezért az intézkedési tervek készítése nem indokolt. 

 

 

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

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

tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi tanuló számára?  

 

 A pedagógiai tervező munka és a tanmenetek összehangolása tanévkezdéskor történik. A tervező 

munka különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanmenetek, és foglalkozási tervek teljes 

összhangban legyenek a helyi tantervvel, megfeleljenek a tanulók életkori sajátosságainak és 

megjelenjen bennük a tantárgyköziség. A tervezés szerves része az értékelés és a pedagógiai 

visszacsatolás, amely elősegíti a tervezési dokumentumok felülvizsgálatát, és a tanmenetek 

tanulócsoporthoz igazítását. 

 

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

fejlesztésre szorulnak?  
 
A tervezési dokumentumokat stratégiai szemlélet jellemzi. A fejlesztésre szoruló területek 
azonosításra kerülnek, (pl: Kompetenciamérés eredményei, iskolabővítés) kapcsolatfelvétel 
történik az érintett szereplőkkel, (fenntartó, önkormányzat, szülők) elkészülnek a szükséges 
tervezési dokumentumok, megvalósítás, majd értékelés történik.  
 

 

4.) Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok 

teljesülését?  
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A munkaterv részletesen és hosszan tartalmazza azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket 

melyek a vezetői programban leírt célok megvalósulását segítik elő. A beszámolókban nyomon 

követhetők e tevékenységek értékelése is, illetve amennyiben szükséges módosításuk is. 

 

 

 

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

szakmai csoportok munkája?  

 

Mivel az intézményvezetés erőteljesen épít a szakmai csoportok munkájára, ezért a szakmai 

csoportok tevékenysége igen nagy terjedelemben jelenik meg a dokumentumokban. A különböző 

munkaközösségek tanévkezdéskor, félévkor és a tanév végén értékelik tevékenységüket és 

megfogalmazzák következő évi céljaikat. 

 

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

 

Az intézményi erőforrások vezetői elemzése a intézmény tárgyi és személyi feltételeire illetve a 

technikai dolgozók létszámára és képzettségére irányul. A dokumentumban fellelhetők az 

erőforrásokban bekövetkező változások illetve az intézmény erőforrások tekintetében stratégiai 

tervei is. 

 

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

tervezésben?  

 

A dokumentumok számba veszik azon intézményi és külső szereplőket, akikkel együtt működve 

megvalósíthatók az intézményi célok. Ezek széles skálán mozognak egyeztetés, (Szülői Fórum) 

értekezletek,(Nevelőtestület) közös rendezvények. 

 

8.) Az éves munkatervek hogyan követik az érintettek számára az aktuális feladatokat?  

 

Az éves munkaterv része a munkaközösségek terve. A szakmai munkaközösségek 

munkatervének része az aktuális feladatok megnevezése és a felelősök megválasztása. A 

munkatervet mindenki megkapja online. A vezető minden esetben követi az aktuális 

eseményeket.  

 

9.) Az éves beszámolók visszacsatolást adnak-e az érintetteknek az elvégzett feladatokról? 

Adott szempont szerint minden munkaközösség elkészíti a saját beszámolóját, mely reflexió és 

önreflexió is egyben az elvégzett munkára. A leadott munkaközösségi beszámolók, 

összességében az éves beszámoló alapját adja. Nevelőtestületi értekezleten reflektál a vezető az 

elvégzett munkára. A beszámolókban fejlesztő szemlélet érvényesül, az egyéni erősségeket 

ösztönzi a csapatmunkában. 

 

 

 

………………………………..   ……………………………………… 

 értékelő pedagógus     intézményvezető  
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5. SZMSZ 
 

Az értékelő neve: Enyedi Judit 
 

Az értékelő beosztása: Intézményvezető-helyettes 
 

Az értékelés ideje:2022. április 

 

Az értékelt dokumentum címe: Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 
 

S.sz. 

 

Értékelési szempont 

 

Pontszám 

 

1. 

A vezető az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően osztja-e meg a 

vezetési feladatokat?  

 

N.é. 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

 

2. 

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

ellenőrzése? 

  

Az SZMSZ eljárásrendje szerint valósul meg.  

- A szakmai ellenőrzések éves, a vezető által készített intézményi ellenőrzési terv alapján  

történnek. 

. Az ellenőrzésről feljegyzés készül. 

- A belső ellenőrzést az Intézményi ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell  

megszervezni és elvégezni. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető 

folyamatosan értékeli és azok alapján a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve  

kezdeményezi. (SZMSZ 4. fejezet) 

- Az intézményvezető az általa hozott intézkedéseket; a pedagógusok tanórai munkáját 

(kiemelten a pályakezdőkét, új kollégákét); a nevelőtestületi határozatok végrehajtását; 

ellenőrzését végzi. 

- Az intézményvezető-helyettesek munkaköri leírásának megfelelően ellenőrzik a  

feladatmegosztás során hatáskörükbe utalt munkaközösségek tevékenységét, a  

közösségekbe tartozó nevelők óráit; ellenőrzik a feltüntetett megbízatások teljesítését, a  

munkaközösségi feladatok végrehajtását.  

- Munkaközösség-vezetők a munkaközösségük tagjainak szakmai koordinálását végzi a  

munkaterv alapján, a tagok óráit látogatja, majd ezekről beszámol az iskolavezetésnek. 

- Osztályfőnökök szükség szerint látogatják saját osztályuk tanóráit tapasztalatszerzésből 
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3. 

Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert rögzít az SZMSZ?  

 

A célok hatékony elérése érdekében az SZMSZ pontosan rögzíti az intézmény belső és külső 

kapcsolatait.(18., 24., 35. old. ) A kialakított szervezeti struktúra átláthatósága támogatja az 

intézményi célok elérését. A SZMSZ pontosan rögzíti az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettes és a nevelőtestület felelősségi- és feladatköreit, illetve 

jogosítványait (döntési és javaslattételi jogok). Rögzíti az intézményi közösség külső 

kapcsolatait illetve azon szervek (Szülői Szervezet, Diákönkormányzat) felelőségi és 

feladatköreit, melyek a mindennapi működés során elősegítik az intézmény céljainak elérést.  

4. 

Milyen a döntéshozatali rendszer szabályozása?  

 

Az SZMSZ egyértelműen szabályozza, a különböző szereplők (Intézményvezető, 

Intézményvezető-helyettes, Nevelőtestület, Szülői Szervezet, Intézményi Tanács, 

Diákönkormányzat) döntési kompetenciáit. Rögzíti, a különböző szereplők döntési 

folyamatokban betöltött szerepét is (döntés előkészítő, döntést megelőző véleményezés, 

döntés meghozása).  

5. 

 
A szabályozás hogyan támogatja az intézményen belüli együttműködéseket?  

 

A szabályozásban egyértelmű meghatározásra kerülnek az intézményen belüli 

együttműködések formális keretei (33. old.) Azzal, hogy szabályozás pontosan rögzíti a 

közösségi alkalmakat és tantárgyközi szakmai együttműködési lehetőségeket nagyban 

támogatja az intézményen belüli kohézió erősítését. 

  

 

Az értékelő pedagógus egyéb feljegyzése, javaslata:  

A Szervezeti és Működési Szabályzatban kerüljenek rögzítésre azon kommunikációs felületek, 

(weboldal, iskolaújság, internetes elérhetőség stb.) melyeken keresztül az intézmény a belső és 

külső szereplőkkel kapcsolatot tart. 

 

………………………………..   ……………………………………… 

értékelő pedagógus       intézményvezető 
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Jegyzőkönyv 

Az eljárás azonosítója 2NNVHS9N9QZUN1ZB 

Az eljárás típusa Önértékelés 

Az értékelt neve Horváthné Gacsályi Marianna 

Az értékelt azonosítója 75790547496 

Az adatgyűjtés módszere Interjúk 

Az adatgyűjtést végző neve Enyedi Judit 

Az adatgyűjtést végző oktatási 
azonosítója 

75526366183 

Az adatgyűjtés dátuma 2022. szeptember 

 

1. A vezetővel készített interjú javasolt kérdései 

   

1. Hogyan történik az intézményben a jövőkép kialakítása? 

 A jövőbeni fejlesztési út kialakításához, együtt-gondolkodás alapjául, a célmeghatározásból eredő  

feladatok megfogalmazásához figyelembe kell vennünk intézményünk sajátosságait, melyeket  

SWOT analízis segítségével elemeztem. Ennek figyelembe vételével történt a jövőkép kialakítása.  

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

Célom a meglévő értékeken alapuló ismételt megújulás, az új oktatáspolitikai elvárásoknak 

megfelelő irányban, mert csak így biztosítható iskolánk eddig elért hírnevének megőrzése, további 

erősítése. Hiszem, hogy a legfontosabb kincs a gyerek, akinek stabil, mobilizálható tudást kell 

adnunk, hogy jövője alakításakor megfelelhessen az elvárásoknak. Ami mindig is hajtott, hogy a 

gyerekeknek jobb legyen, jól érezzék magukat az iskolában, szeressenek a Herceghalmi Általános 

Iskolába járni. A  legfontosabb, hogy életre szóló élményeket adjunk, ez az iskola legfőbb 

feladata, persze a  megszerezhető tudás nyújtása mellett, melyet mindig törekedjünk 

képességeikhez mérten adagolni. 

3. Hogyan képes reagálni az intézményt érintő kihívásokra? 

Az intézményt érintő kíhívásokra átgondoltan, tervszerűen reagálok. Mindig figyelembe veszem 

lehetőségeinket. A cél érdekében tervezem a megoldáshoz vezető utat, annak lépéseit. Hatékonyan 

és gyorsan reagálok a kihívásokra.   
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4. Mit tesz az intézmény deklarált céljainak elérése érdekében? 

Igyekszem a lehetőségekre, szükségességre és hasznosulásra fókuszálni, melyhez saját  

elképzeléseim, már megkezdett jó gyakorlataink, tevékenységeink biztos alapot szolgálnak.  

Meghatározzák céljaimat iskolánk fejlődési iránya, oktatás-nevelés jövőképe, digitális technika  

térhódítása, szülők, gyerekek, munkatársak elvárásai. Kiemelt célom, hogy pozitív intézményi  

légkört alakítsak ki, pedagógusaink komplex képesség és személyiség-fejlesztésre törekedjenek,  

javuljon tanulóink teljesítménye, eredményei.  

A felsorolt céljaim, terveim mind az önálló, sajátos arculatú iskola megerősítését, kialakítását  

szolgálják. Célom egy olyan Élménysuli létrehozása, amelyben a tanulók komplex  

képességfejlesztése történik a már meglévő 5 jó szokás programunk szerint, pedagógusaink 

szakmai  fejlődése biztosított, melynek következtében képességeik legjavát tudják nyújtani. A  

tehetséggondozói műhelyek működtetésével, komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés 

valósuljon  meg intézményünkben.  

Feladatunk, hogy tanulóinkat, a kezdeményezéseiknek megfelelően irányítsuk, a belső 

indíttatásból  fakadó, természetes tanulási vágyukat támogassuk. A gyermekek környezetében 

legyen ott a sok lehetőség, melyből irányultsága szerint választhatnak és ez örömet okoz 

számukra. Azt gondolom ez  az általános iskolai oktatás-nevelés feladata. A jövő iskolája nem 

egy hely, azt mi hozzuk létre.  

5. Mit tesz annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szempontjai az erőforrások hatékony 

felhasználásában hangsúlyosan jelenjenek meg? 

Ökoiskolai Programunknak megfelelően, az Örökös Ökoiskola címhez méltóan kiemelkedő 

fontosságú iskolánkban a fenntartható fejlődés fenntartása. Egész tanévet átfogja a diákjaink 

környezettudatos szemléletének formálása. A pedagógusaink figyelnek az erőforrások hatékony 

felhasználására: energiakommandó működtetése, ÖKONAP-ok, Szelektív hulladékgyűjtés, 

energiahordozók hatékony, takarékos használata, fénymásolás, …Értekezleteinken kiemelten 

felhívjuk a figyelmet az erőforrások hatékony használatára. Elkészítettem iskolánk 

energiamegtakarítási tervét, melyet honlapunkon is közzétettünk.  

6. A vezető a stratégiai célokat hogyan bontja le operatív célokra? 

Tervszerűen, rendszerbe foglalva. Az operatív célok az iskola éves munkatervében, 

munkacsoportok munkatervében rögzítettek. Néhány kiemelt rövid távú célkitűzés: 
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- a művészeti iskola két éves tapasztalataiból kiindulva fejlődés, előrelépés, néptánc  

tanszak beindítása a mindennapi testnevelési órákba építve  

- Komplex Alapprogram bevezetése  

- évenként megrendezésre kerülő Tehetségfórum-ok- szakmai nap szervezése a  

tankerületre kiterjesztve (I. Lámpást, ha gyújtok- Tehetségfórum, tehetséggondozás,  II. 

Digitális generáció sajátosságai,…III. Élménysuli- mindenkinek van néhány jó  szokása, 

Művészeti Iskolák találkozása, …)  

- a kevesebb néha több elvet követve folytatni a munkát: programok priorizálása,  

csökkentése  

- iskola tetőterének beépítésével a művészeti oktatás teremszükségletének biztosítása  

7. Hogyan tudja kifejteni és munkatársaival elfogadtatni a változások szükségességét, értelmét? 

Értekezleteken megbeszéljük a változások, változtatások szükségességét. Ész érvekkel 

alátámasztva tudom meggyőzni a kollégákat, az adott döntést példákkal szemléltetve, bemutatva 

annak előnyeit, várható hatásait , pontos mechanizmusokkal levezetve. Sokszor a kollégák hozzák 

az új innovatív ötleteiket, melyeket mérlegelve beépítünk programjainkba, mindennapjainkba. 

Konkrét cél és feladat meghatározásokat adok. Határozottság jellemez. Pozitív jövőképet 

sugárzok.   

8. Hogyan vonja be a döntés-előkészítő munkába a vezetőtársait és a pedagógusokat? 

Az intézmény hatékony működésének elengedhetetlen feltétele, hogy a vezetés csapatmunka 

legyen. Fontos, hogy kialakítsuk a felelősségi területeket, rendszeressé váljanak a havonkénti 

vezetőségi- munkaértekezletek. A munkaközösség vezetők szakmai irányítása mellett tudnak 

pedagógusaink felkészülni a jogszabályi változásokból  adódó feladatokra. Egy szervezetben 

mindenkinek azt kell éreznie, hogy ő és a munkája fontos. Ebben az esetben az általa érzett és 

vállalt felelősség lényegesen nagyobb, mint egyéb esetben. Kommunikációmban egyértelmű, 

világos visszajelzések jellemeznek. Célom volt, hogy a vezetőtársaimmal hatékonyabb 

munkamegosztást alakítsak ki, a kollégák egyenlő terhelését folyamatosan biztosítani tudjam. 

Munkaközösségek hatékonyabb működtetése érdekében több szakmai konzultáció, értekezés, 

inspiráció, személyes támogatás vált szükségessé.  

 

9. Milyen szerepe van a kollégák együttműködésének kezdeményezésében, koordinálásában? 

Elhivatottság, elkötelezettség, felelősségvállalás jellemez munkám iránt. Empatikus 
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készségemmel, bizalmi-elfogadó légkört teremtek az iskolában. Célom az intézmény iránti 

elkötelezettség erősítése. Érezzék magukénak az iskolát, nagyobb felelősséggel viseltessenek 

intézményi  környezetünk iránt. Pedagógusaink belső késztetésből vegyenek részt önképzésben, 

fejlődésben,  innovációban, projektekben. Támogatom kollégáim innovatív ötleteit, kifejezetten 

értékelem, az újszerű megoldásokat, teljes mértékben együttműködöm az önmegvalósításuk útján. 

Hagyom kiteljesedni, vágyaikat, céljaikat megvalósítani, mert ami belőlük, saját lelkesedésükből 

fakad, az tud igazán hatékonyan működni. Lásd: iskolaújság, diákigazgató választás, sakk-logika 

oktatás. Négy munkaközösség: alsó és felső tagozatos szakmai munkaközösségek, 

tehetséggondozó munkaközösség, valamint művészeti munkaközösség működik a tartalmi munka 

összehangolása érdekében: A tanárok közötti együttműködés pedagógiai műhelye a 12 

munkacsoport, mely szakmai kompetenciák szerint szerveződik. A pedagógiai program és tanterv 

alapján éves munkatervet készítenek, mely meghatározva a tanév feladatait. A munkaközösségek, 

csoportok közötti kapcsolattartás kooperatív, harmonikus és hatékony. A munkaközösségek két 

havonta, a munkacsoportok havonta (illetve az általuk vállalt programok, témahetek, napok 

függvényében ) szakmai megbeszélést tartanak. 

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

eredményesek? 

Személyes példamutatással inspirálom kollégáimat. Célok, irányok pontos meghatározásával,  

kollégák bevonásával a munkafolyamatok megtervezésébe, lebonyolításába végzem  

intézményvezetői tevékenységemet. Hatékonyság növelésére munkacsoportokat alakítottam ki.  

Támogatom kollégáim önképzését. /Minősítések, mesterpedagógus, mentorpedagógus, 

szakvizsgák/  Elsők között alakítottuk ki az intézményi önértékelési csoportot, saját stratégiával 

(2015). A felmerülő problémák megoldását a konstruktív megbeszélésektől, okok feltárásától, 

álláspontok közelítésétől várom. Kollégáink innovatív ötleteit beépítem intézményünk 

programjaiba. A minőségi munkára való ösztönzés formái:  

- erkölcsi elismerés 

- pozitív megerősítés, havonként megrendezésre kerülő szakmai értekezleteken 

- évente kétszer személyes beszélgetés, visszajelzés a nyújtott munkáról 

- az önkormányzat által alapított „Év pedagógusa”, ill. „Herceghalom Kiváló Pedagógusa” 

cím 

- a munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés a helyi értékelési szabályzat alapján 

- az Érdi Tankerületi Központ által alapított Aranycsengő díj és kitüntető oklevél 
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- Pedagógusok miniszteri kitüntetései  

- Pedagógus életpályamodell, elérhető fokozatok, minősítésen való részvétel 

- Herceghalmi Pedagógusok Egyesülete által létrehozott Szapóry István ösztöndíjprogram  

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

biztosítását? 

Kiemelt célom az értékközpontú nevelés, tanulás-tanítás folyamatának kialakítása. Intézményünk 

elért  eredményeit szeretnénk megtartani, továbbfejleszteni. Ennek kiemelt területei, 

intézményünk 5 jó szokás tevékenysége: Környezettudatos nevelés- Egészségnevelés, 

Tehetséggondozás, Boldog iskola, Logika-matematika, Művészeti nevelés. Célom, a Komplex 

Alapprogram bevezetésével iskolánk 5 kiemelt területén újabb szakmai fejlődés, tartalmi 

változások, megújulás, módszertani  kultúraváltás következzen. Mivel a KAP alprogramjai 

megfeleltethetők intézményünk kiemelt területeinek így a megvalósítás után minden már 

működtetett területen szakmai elmélyülést,  előrelépést, fejlődést várok.  

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

Tanulás eredményességét támogató programok, módszerek:  

- Komplex alapprogram 

- Tanulni jó- program 

- Meixner módszer, mesezenével kiegészítve 

- Tanulószoba, tanulópárok 

- Egész napos oktatási rend 

- Turbó hét- felvételi előkészítő 

- Háromnegyed éves vizsga 

- Tantárgyi mérések (matematika, Magyar, idegen nyelv, természettudomány) 

- Tehetséggondozó Programok, Szakkörök 

Intézményünk, tanítványaink eredményei (kompetenciamérés, továbbtanulás, tanulmányi átlag, 

beiskolázási adatok) azt igazolják, hogy ezek a módszerek jól működnek, eredményesek, 

meghozták a várt eredményeket.   

Négy éve kidolgoztam a Tehetség.Herceghalom tehetséggondozó programot, melynek 

megvalósítása után elértük, hogy intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett. A 

tehetséggondozó munkacsoport megalakulásával szervezett formában történik intézményünk 

tehetséggondozása. Tanulói- tantárgyi méréseket vezettünk be, melyet folyamatosan tervszerűen 

végzünk és értékelünk. 



24 

 

 

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

működésben? 

Elfogadott értékek, elvek mentén határozom meg a rövid és hosszú távú intézményi célokat, 

megvalósítás érdekében fejlesztési tervet dolgoztam ki. Megvalósulásuk tervezett ütemét 

intézményvezetői mesterprogramomban rögzítettem. Folyamatos visszajelzésekkel kontrollálom 

saját vezetői munkámat, stratégiámat. Vezetői  pályázatomban foglaltak mentén határozom meg 

céljaimat, figyelembe véve a körülmények  változásait. Igénylem önmagam fejlesztését. 

Munkámra túltervezés jellemző. Saját szakmai munkám értékelése az erősségek és fejlesztendő 

területek mentén összegeztem és határoztam meg fejlesztendő  területeimet.  

14. Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a 

tanulói igényekhez igazodjanak? 

Vezetői tevékenységemmel szeretnék hozzájárulni az intézményi fejlesztéshez és egyéni  

fejlődésemhez. Vezetői programom ismertetése előtt fontosnak tartok leszögezni néhány 

alapelvet, melyek a meglátásom szerint a program sikeres megvalósítását biztosítják: 

- a program eddigi tevékenységemre épüljön.  

- összhangban legyen egyéni fejlődésem, intézményem igényei és a  köznevelési rendszer, NAT 

fejlesztési irányaival, értékeivel, azok megvalósulását hatékonyan  segítse. 

-  a program továbbvihető legyen, amely biztosítja a folyamatos szakmai fejlődést.  

Pedagógiai munkám középpontjában mindig az  élménypedagógia állt. A gyermekek előtt legyen 

ott a sok lehetőség, melyből irányultsága, érdeklődési köre szerint választhat. A 21. század 

iskolájában, a fejlődő társadalmi igények  kielégítéséhez a pedagógusnak legnagyobb kihívást a 

tanulók megfelelő motiválása, érdeklődősének felkeltése jelenti. A Komplex Alapprogram 

segítséget nyújt a pedagógusoknak módszertani megújulásra a KAP  képzései által.   

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

intézményi működésben? 

Intézményünkben eddig is előtérbe helyeztük a differenciálást, egyéni képességekhez igazodó 

tanítást (Meixner-módszer, Mesezene-Zenezörej, egész napos oktatás- iskolaotthon,  képesség 

szerinti bontott csoportos tanórák, kooperatív technikák, projektmódszer, tanulni jó  program, … 

alkalmazása) , melyek már mindennapos, jó gyakorlatként működnek 

16. Mit tesz az inkluzív tanulási környezet megteremtése érdekében? 
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Osztályfőnöki órák, közösségépítő foglalkozások, erkölcstan és boldogságórák, reggeli beszélgető 

körök, mind arra szolgáltak a tanév során, hogy elkerüljük a szegregációt. Diákjaink nálunk 

befogadó közösségre találnak minden korcsoportban. Van mozgássérült diákunk, ADHD-s 

tanulónk, autisztista spektrumzavarral küzdő diákunk, akiket a többi tanuló elfogad, 

beilleszkednek az osztály és iskolaközösségbe, zavartalanul működik az integráció. Igazi integráló 

iskola vagyunk. Inkluzív tanulási környezetet segítő programjaink, módszereink 

- Komplex Alapprogram alkalmazása 

- Kooperatív tanulásmódszertan 

- Élménysuli 

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

Iskolánkban folyó pedagógiai munka sikeres, környező településekről is érdeklődnek irántunk. 

Családias légkör, egyénre, személyre szabott oktatás, élménypedagógia,, komplex alapprogram 

alkalmazása,  sok-sok közösségi rendezvény, tehetséggondozás, játékos, kooperatív tanítási 

formák, kompetencia-alapú oktatás,  innovatív szemlélet, elért eredményeink, sokszínűség, 

művészeti oktatás-nevelés. Ezek együttese adja iskolánk népszerűségét és rangját a térségben. 

Mindezek összességében jelentik iskolánk arculatát, melyhez elkészítettük iskolánk 

szervezetfejlesztési és innovációs profilját. – 5 ágú gesztenyelevél.  

Az iskola egyéni arculatát szeretnénk teljessé tenni, képzési struktúránkkal, az iskola múltjának 

tiszteletben tartásával. Célunk a meglévő értékeken alapuló ismételt megújulás, az új 

oktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő irányban, mert csak így biztosítható iskolánk eddig elért 

hírnevének megőrzése, további erősítése. 

Speciális képzési kínálat eredményessége 

● Egész napos oktatási forma alsó tagozaton:  

● Meixner- módszer:  

● Mesezene-zenezörej programunkkal  

● Kooperatív technika:  

● Komplex Alapprogram:  Adjunk Élményt tanulás közben is gyermekeinknek!  

● Matematika képesség szerinti csoportbontásban tanítása felső tagozaton:  

● Sakk- Logika oktatása: első-második osztályokban  

● Harmadik osztálytól informatika tantárgy tanítása 
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● Boldogiskola program 

 

18. Hogyan működnek az intézményi célok elérését segítő kapcsolatai, hogyan fejleszti azokat? 

Intézményünk partnereivel szoros, egymást segítő, támogató kapcsolatot ápolunk, mely egyrészt 

a nélkülözhetetlen együttműködés hatékonyságát szolgálja, másrészt alakítja az intézményről 

kialakult képet. Hatékony pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása jellemzi vezetésemet. 

Széleskörű külső kapcsolatrendszert működtet az intézmény, a partnerek tájékoztatását és 

bevonását, véleményezésüket, elégedettségüket folyamatosan felülvizsgáljuk, visszacsatoljuk és 

fejlesztkjük, amely megjelenik a tervezési dokumentumokban. Intézményünkben két területi, 

tankerületi szintű tanulmányi versenyt szervezünk:  

- Zsámbéki-medence kis matematikusa verseny (19. éve), immáron hagyománya van 

 - Történelem verseny (6. éve), mellyel hiányt pótolunk tantárgyi területen.   

Ezeket a versenyeket folytatni szeretnénk, mely szakmai tudásmegosztáson túl, jó példája a 

partneri, szaktanári együttműködéseknek. Intézményvezetői programom kitűzött célja a 

hálózatokban való aktív részvétel,  kapcsolódás a KAPOCS iskolahálózathoz, melynek célja a 

Komplex Alapprogramot bevezető  intézmények szakmai fóruma, tudásmegosztása.. Kiemelt  

célom vezetői tevékenységem során, hogy intézményünk jó gyakorlatait megosszam más 

intézményekkel, testvériskoláinkkal, tehetségpartnereinkkel. 

19. Milyen a kapcsolata a középfokú oktatással? Hogyan történik a tanulói életutak követése, 

mit tesz a korai iskolaelhagyás elkerülése érdekében? 

Továbbtanulási mutatókat elkészítjük, elemezzük, közzétesszük a honlapon. Pályaválasztási 

tanácsadó kolléga feladata az éves nyomonkövetés, feladatok elvégzése, pályaválasztással, 

továbbtanulással kapcsolatos határidők betartása, koordinálás. Középiskolák bemutatkoznak, a 

volt tanítványok visszajönnek és elmondják a felvételi előtt a 8.-osoknak a tapasztalataikat. Szülői 

fórumot tartunk a továbbtanulásról, felvételiről. A középiskoláknak kötelezően vissza kell 

jelezniük a volt tanulóink előmenetelét. Iskolánkban nincs jelen a korai iskolaelhagyás. A diákok 

tanulmányának nyomon követése fontos számunkra.  

20. Milyen információk segítik vezetői munkáját, hogyan használja fel ezeket saját munkájának 

fejlesztésében? 

Vezetői programomban megfogalmazott céljaim megvalósulását az elért eredményeink  

bizonyítják. A résztervek végén intézményi önértékelés keretében értékelem a  program beválását, 

megvalósulásának státuszát, remélt és várt eredményeit. A program megvalósulását évente 
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értékelem, melyhez beszámolót készítek, azt továbbítom a munkáltatómnak, aki elkészíti a 

megvalósításra vonatkozó vizsgálatot. Ez alapján az intézményvezetői fejlesztési tervet szükség 

esetén módosítom, kiegészítem.  

21. Hogyan, milyen területeken fejleszti folyamatosan önmagát? 

Folyamatos visszajelzésekkel kontrollálom saját vezetői munkámat, stratégiámat. Vezetői  

pályázatomban foglaltak mentén határozom meg céljaimat, figyelembe véve a körülmények  

változásait. Igénylem önmagam fejlesztését. Munkámra túltervezés jellemző. Saját szakmai 

munkám  értékelése az erősségek és fejlesztendő területek mentén összegeztem és határoztam meg 

fejlesztendő  területeimet.  

Tudatos szakmai fejlődésre törekszem, melynek területei:  

- Tehetséggondozás területeinek segítése  

- Komplex alapprogram képzéseinek elvégzése  

- Mesterprogram megvalósítása  

- Pedagógusok előmenetelének támogatása, szakértői képzés elvégzése  

- Idő közbeni változásokhoz való alkalmazkodás  

- Szakmai továbbképzések, pályázati programok, konferenciák,   

- Pedagógiai, módszertani szakirodalomban folyamatos tájékozódás  

Megpróbálok az új kihívásoknak megfelelni, az oktatáspolitikai változásokhoz alkalmazkodni,  

folyamatosan fejlődni. Élethosszig tartó tanulást preferálom.  

 

22. Hogyan, milyen témákban történik meg az önreflexiója, az erősségeinek, fejleszthető 

területeinek meghatározása? 

Saját szakmai munkám értékelése, az erősségek és fejlesztendő területek mentén összegeztem és 

határoztam meg fejlesztendő  területeimet.  

 Erősségek  Fejlesztendő területek  Önfejlesztési terv 
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Összegzés:  Elhivatottság, elkötelezettség,  

felelősségvállalás jellemez  

munkám iránt.   

Igényes, tiszta, rendezett  

környezet kialakításával ,  

környezettudatos 

szemléletformálást alakítok ki.  ∙ 

Empatikus készségemmel,  

bizalmi-elfogadó légkört  

teremtek az iskolában.   

Kommunikációmban  

egyértelmű, világos  

visszajelzések jellemeznek.  ∙ 

Konkrét cél és feladat 

meghatározásokat adok.   

Határozottság jellemez.   

Pozitív jövőképet sugárzok.  

A kevesebb, néha több  

elvet kell szem előtt  

tartanom.   

Minőségi és nem 

mennyiségi program 

kialakítását kell  

megvalósítanom. 

Tervezett formában kívánom  

megvalósítani a tanulói,  

tantárgyi méréseket, azok  

értékelését, fejlesztési tervek  

kidolgozását.  

A zavartalan szakmai munka  

biztosításához fejlesztenem  

kell iskolánk szaktantárgyi  

eszközkészletét, 

szaktantermi  rendszerét.  

∙Intézmény iránti  

elkötelezettséget kívánom  

megerősíteni a kollégákban,  

projektfeladatok, intézményi  

programok egyenlő arányú  

felosztásával, szemléletform. 

∙ Egyenlő terhelést szeretném  

biztosítani a pedagógusok,  

munkacsoportok között,  

pontos feladat 

meghatározásokkal. 

23. A vezetési programjában megfogalmazott célok megvalósítása milyen eredménnyel történt 

meg (időarányosan)? 

Vezetési programban meghatározott célok megvalósításának ütemét, eredményességének 

vizsgálatát a program folyamatterve tartalmazza, mely megtalálható iskolánk honlapján. A 

kitűzött célok, feladatok ütemterv szerint valósulnak meg. Értékelésüket a fenntartó évrő-évre 

nyomon követi, eredményességét vizsgálja.  

https://hehaiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/MESTERPROGRAM-2.-merfoldko-2022-

julius-11.pdf 

 

24. Milyen új célok jelentek meg? 

I. Infrastruktúrális fejlesztés:  

1.)  tetőtér beépítésével a művészeti iskolánk tanteremszükségletének megoldása, mivel jelenleg 

külső helyszíneken folyik a művészeti képzés.  

2.)   iskola bővítése, férőhelyhiány megoldása. /ehhez elkészítettem az iskolabővítési koncepciót/  

II. Mesterprogram fő célkitűzéseinek megvalósítása:  

1) Komplex Alapprogram bevezetése  

https://hehaiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/MESTERPROGRAM-2.-merfoldko-2022-julius-11.pdf
https://hehaiskola.hu/wp-content/uploads/2022/10/MESTERPROGRAM-2.-merfoldko-2022-julius-11.pdf
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2.) Élménysuli – 5 jó szokás program, intézményi jó gyakorlatok átadásaTehetségfórumon  

3.) ViTT módszer bevezetése  

Tehetséggondozó területek kiterjesztése:  

a. nyelvi koncepció kiegészítése, kimeneti mérés –tanulói eredmények növelése- 

Nyelvvizsga megszerzése 

b. informatika: ECDL vizsga megszerzése 8. osztályra  

III. Intézmény jó gyakorlataink átadása  

Tankerület iskoláinak segítése az Élménysuli program kidolgozásában, létrehozásában.  Általam 

már jól és hatékonyan alkalmazott iskolamarketing gyakorlatok átadása a célom. „ A marketing 

nem minden, de a marketing mindenkié.”  

A marketing a modern iskolavezetés egyik nélkülözhetetlen eszköze. Mindazok, akik úgy  

gondolják, hogy lemondanak a marketingről, azok lemondhatnak a versenyképesség hosszú  távú 

biztosításáról is. 

Alapvetés: Mindenkinek van néhány jó szokása, amely meghatározza intézménye arculatát.  Egy 

iskola akkor jó, ha hordoz magában általános és csak önmagára jellemző értékeket. 

A program célja: az iskolák mérjék föl, miben jók, milyen egyedi , rájuk jellemző értéket, jó  

szokást gyakorolnak és ezt rendszerbe foglalva tűzzék fel zászlajukra (esetünkben 5 ágú  

gesztenyefalevél). Ha ez megvan, akkor nincs más hátra, mint megtölteni tartalommal, illetve  a 

már működő tevékenységekben minőségi javulást elérni.  

 

 

Alakítsd ki saját ÉLMÉNYSULI-dat!  

Lépései:   

1. Érezd! - a változás szükségességét  

2. Lépj! -győzd meg a változás szükségességéről kollégáidat  

3. Mérd, fel! - találd meg jó szokásaidat (3-5-7 jó szokás)  

4. Építsd fel!- programodat, készíts stratégiát, innováld intézményed  

5.Nyerd meg! – az Élménysuli címet. Alakítsd ki, formáld, tartsd   
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életben! + Oszd meg másokkal!  

További célom: az eddigieknél aktívabb együttműködés országos hálózati 

rendszerekben,  projektekben, lehetőség szerint referencia ill. bázisintézménnyé 

válás.   

25. Az elmúlt időszakban milyen innovációs törekvéseket sikerült megvalósítania és ezeket 

hogyan hajtotta végre? 

Fontosnak tartom az innovatív fejlődést, kihasználunk minden olyan pályázati lehetőséget, amely 

az iskola fejlesztéséhez, tanulóink kiszolgálásához, pedagógusaink módszertani megújuláshoz 

vezetnek.  

- Történelmi térségi verseny megrendezése 

- Diákigazgató választás- évente, az országos választások mintájára- DÖK 

- Diákcsemege- Iskolaújság megjelentetése negyedévente 

- Mezítlábas park kialakítása  

- Boldogságprogram bevezetés 

- Aulában felállított Mesefa (Képzőművészeti növendékek közös alkotása) 

- Komplex Alapprogram bevezetése, Élménysuli cím elnyerése 

- Mesezene-zenezörej program 

- Művészeti Iskola intézményegységgel bővítés  

- Tehetség.Herceghalom-2020 Program kidolgozása- akkreditáció megújítása 

- Iskolánk szervezetfejlesztési és innovációs profiljának létrehozása 

- Helyismereti füzet megírása, kiadása 

- Kirándul az iskola- Erzsébettábor pályázat valamennyi diákunkra  
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2. A munkáltatóval készített interjú javasolt kérdése 

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

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

való továbbtanulást célzó sikeres felkészítést? 

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

 4. Mennyire hatékonyan irányítja a megvalósítást? 

5. Képviseli-e a vezető az intézmény érdekeit? Ha igen, hogyan teszi ezt? 

6. Képviseli-e a pedagógusok érdekeit, intézi-e ügyeiket a fenntartónál? Ha igen, hogyan teszi 

ezt? 

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

8. Milyen a vezető fenntartóval való együttműködése a változások kezelésében? 

9. Nyitott-e a vezető saját maga fejlesztésére? Milyen tények jelzik szakmai aktivitását? 

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

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

12. Tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz-e a vezető? 

13. Hogyan működteti a vezető a nyilvánosság biztosítását? 

14. Hogyan hasznosítja a vezető az intézmény kapcsolatrendszerét? 

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

További kérdések: 

 

 

  



32 

 

 

3. A vezetőtársakkal készített interjú javasolt kérdései 

  

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

az intézmény vezetőjének? 

Az intézmény képzési rendszerét az intézményi környezet, az intézmény belső erőforrásai és a 

külső igények határozzák meg. A képzési struktúra alakításában meghatározó szerepe van az 

intézményvezetőnek, aki a fenti igények összehangolásával, és a képzési struktúra folyamatos 

monitorozásával rugalmasan alkalmazkodik a külső és belső elvárásokhoz. 

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

megtervezése? 

Az intézmény stratégiai dokumentumainak elkészítése a jogszabályi előírásokkal összhangban, az 

intézmény igényeit szem előtt tartva, a nevelőtestület bevonásával történik. Az operatív munka 

megtervezésére a stratégiai dokumentumokból kiindulva a munkacsoportok és munkaközösségek 

munkaterveinek elkészítése, megvitatása és jóváhagyását követően kerül sor, mely folyamatban 

az intézményvezető koordináló szerepet tölt be. 

3. Milyen stratégiai lépéseket tesz a vezető az iskola céljainak elérése érdekében? 

Az intézményvezető kezdeményező szerepet vállal az iskola céljainak meghatározásában. A 

nevelőtestülettel összhangban alakítja ki a célokat. Nyomon követi a célok megvalósításához 

kapcsolódó operatív munkát. A folyamat végén a nevelőtestület bevonásával értékeli milyen 

mértékben sikerült a célokat megvalósítani. Az értékelést követően szükség szerint módosít. A 

kitűzött célok eléréséhez vezető úton együttműködik a külső szereplőkkel. 

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

vezető szerepe az azonosítási folyamatban? 

Az intézményben meghatározott munkaterv szerint a teljes tanév során megszervezésre kerülnek 

az intézményi belső- és országos mérések. A mérések értékelése tantestületi vagy egy-egy területre 

fokuszáló (pl:idegen-nyelvi, also tagozatos, reál) értekezletek keretében valósul meg, ahol 

kijelölésre kerülnek a fejlesztendő területek is. Az intézményvezető a folyamat egészét felügyeli, 

koordinálja a munkát, a fejlesztésre szoruló területek kijelölését követően pedig figyel arra, hogy 

a kitűzött célok a lehető legnagyobb mértékben teljesüljenek. 

5. Hogyan teremt a vezető a változásokra nyitott szervezetet? Mit tesz ennek érdekében? 

A vezető személyiségéből fakadóan nagyon nyitott szellemiséggel közelít a változásokhoz, és 

személyes példamutatásán keresztül hasonló hozzáállásra ösztönzi kollégáit is, mely attitűd egy 

változásra nyitott szervezetet eredményez. A személyes példamutatáson túl vezető megfelelő 

módon tájékoztatja kollégáit az aktuális változásokról. A változásokra sohasem teherként, hanem 
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mindig lehetőségként tekint. A kollégák számára programokat indít el továbbképzéseket és 

workshopokat, szervez. 

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

A jogszabályi változásokat az intézményvezető folyamatosan nyomon követi az Oktatási Hivatal 

hírlevelein és a Tankerületi értekezleteken és tájékoztató anyagokon keresztül. Az aktuális 

változásokról a félévente a nagyértekezleteken (évnyitó, félévi, év végi) illetve szükség szerint 

havi értekezleten (pedagógusminősítés) tájékoztatja kollégáit szóban és írásban. 

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

Az intézményi működés nyilvánosságának biztosítása számos csatornán keresztül valósul meg. 

Elsődleges fóruma ennek az intézmény honlapja, melyen bárki számára elérhetők azok az 

elsődleges dokumetumok, (Pedagógiai, program, SZMSZ, Házirend, Közzétételi lista) melyek 

alapján képet kaphatunk az iskola működéséről. Egy másik fontos terület a személyes 

kapcsolattartás a szülőkkel és a külső szereplőkkel –írásos formában, előre egyeztetett 

intézményvezetői-illetve egyéb fogadóórákon, szülői illetve rendkívüli szülői értekezleteken, a 

Szülői Szervezet ülésein és az iskola különböző közösségépítő rendezvényein keresztül. A vezető 

a folyamat során törekszik a világos és hatékony kommunikációra.  

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

eljárásai léteznek erre? 

A vezető átlátható vezetési struktúrát működtet (intézményvezető-helyettesek- munkaközösség 

vezetők). Az irányításban résztvevőkkel illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő 

kollégákkal napi, heti és havi szinten egyeztet az operatív munkáról. Vezetőtársait bevonja a 

munkaterv szerint megvalósuló belső ellenőrzésekbe, értékelésekbe. Konfliktus esetén hatékonyan 

mediál és keresi a minden fél számára megfelelő megoldást. 

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

Mivel a vezető nagyon nyitott a változásokra, elkötelezetten támogatja a kollégák szakmai 

fejlődését. A vezető évente több alkalommal felméri (beiskolázási terv) a kollégák szakmai 

igényeit. Lehetőség szerint biztosítja a kollégák szakmai ambícióit, de szem előtt tartja a szervezet 

céljait is. A szakmai fejlődés előmozdítására belső továbbképzéseket, fórumokat, workshopokat 

szervez. 

10. Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok nyomon kövessék a pedagógiai 

szakirodalmat? 

A vezető a munkaközösségvezetőkkel együttműködve tájékoztatja a pedagógusokat az elérhető új 

szakirodalomról. Részt vesz a szakirodalomra vonatkozó igények felmérésében és a szükséges 

szakirodalom lehetőség szerinti beszerzésénben. Törekszik arra, hogy a pedagógusok számára 

rendelkezésre álljon egy szakirodalmi belső könyvtár. A vezető együttműködik az iskola 

épületében lévő községi könyvtárral, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a pedagógusok kulturált 

körülmények között ismerkedhessenek meg az őket érdeklő szakirodalommal. 
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11. Mit tesz a vezető annak érdekében, hogy a pedagógusok használják a megszerzett új tudásokat? 

A vezető az iskola által nyújtott képzések rugalmas átalakításával biztosít teret arra, hogy a 

megszerzett új tudások beépüljenek a mindennapi gyakorlatba (Komplex Alapprogram, Sakk-

logika képzés, Boldog Iskola, Biztibusz, Meixner módszer) 

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

módja? Mi a vezető szerepe a működésben? 

Tudásmegosztó fórum elsősorban az értekezleteken és online működik. Online két tantestületi 

fórum működik, egy Google Meet tanterem melyben a tantestület minden tagja benne van, illetve 

egy tantestületi zárt Facebook csoport is működik az intézményben. 

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

 A vezető számos csatornát alkalmaz a hatékony kommunikáció érdekében. Rugalmasan 

alkalmazkodik a különböző külső szereplők igényeihez. A hivatalos kommunikáció a Kréta-

rendszeren keresztül, email-ben illetve az intézmény honlapján keresztül történik. Informálisabb, 

de gyorsabb tájékoztatása ad lehetőséget az intézmény zárt Facebook csoportja. A kommunikáció 

az átláthatóság érdekében elsősorban írásban történik, de jelentős mértékű a különböző szereplők 

szóbeli tájékoztatása is (év eleji összevont szülői értekezlet, fogadóóra, iskolagyűlés). Fontos 

kommunikációs fórum a Diákcsemege iskolaújság és a Herceghalmi Hírmondó községi újság is. 

14. Milyen mértékben vesz részt a vezető a pedagógusok önértékelésében? 

Munkaterv szerint a pedagógusok óralátogatása és értékelése az év során folyamatosan történik, 

melynek kiemelt része a pedagógus önértékelése. A vezető nyomon követi az intézményben 

működő belső ellenőrzési csoport munkáját és aktívan részt vett az intézményi belső elvárások 

kialakításában is. 

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

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

Általában a tanév tavasszal kezdődő szakaszában a beiratkozásokhoz kapcsolódóan megtörténik a 

következő évhez szükséges erőforrások vezető általi felmérése. A tanévzáró értekezlet idejére már 

megfogalmazásra kerülnek azok a szükségszerű változások, melyek elengedhetetlenek a 

következő tanévre. A nyári időszakban megtörténnek a szükséges egyeztetések, beszerzések, 

átalakítások melyek segítségével a következő tanév gördülékenyebben indulhat. A vezető képes 

az erőforrásokban bekövetkező hirtelen változások menedzselésére is. A szükséges erőforrások 

tekintetében egyeztet a külső szereplőkkel. 

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

Az elmúlt időszakban a tantestülettel együttműködve számos innováció valósult meg az 

intézményben: az intézmény Művészeti Iskola intézményegységgel bővült, bevezetésre került a 

Komplex Alapprogram, és az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont címét is megújította. 
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17. Hogyan méri fel saját erősségeit és a vezetői munka fejleszthető területeit, mit tesz saját 

szakmai fejlődése érdekében? 

A vezető a vezetői munka során több alkalommal végez SWOT analízist, melyek eredményét a 

tantestülettel megvitatja, azokból további munkájára következtetéseket von le, eredményeit 

beépíti. Erősségeinek és fejleszthető területeinek azonosításához hozzájárul nyílt és őszinte 

kommunikációja. A vezető nyitott munkájával kapcsolatos visszajelzésekre, mind vezetőtársai 

mind kollégái részéről. 

 


