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Az intézményvezetői önértékelés időpontja: 2022. október 

Az önfejlesztési terv érvényességi ideje: 2022-től folyamatos 

Az intézményi önértékelés keretében történt dokumentumelemzés, vezető társi, szülői és 

nevelőtestületi kérdőívek, interjúk eredményei, ellenőrzés megállapításai alapján az alábbi 

intézkedési tervvel zárom le az intézményvezetői önértékelésemet. 

Az intézményi elvárások alapján vezetői tevékenységemről megállapított kiemelkedő és 

fejleszthető területek: 

Értékelési terület Fejleszthető tevékenységek  Kiemelkedő tevékenységek 

1. Az intézményi pedagógiai 
folyamatok – nevelési, 
tanulási, tanítási, fejlesztési, 
diagnosztikai – stratégiai 
vezetése és irányítása 

Tanulói mérések, értékelések, 
egyéni teljesítmények 
összehasonlítása, 
folyamatosság biztosítása. 
Fejlesztő célú visszajelzések 
beépítése a tanulói fejlesztés 
érdekében. Szakmai munka 
zavartalan végzéséhez 
szükséges szaktantermek, 
művészeti csoportszobák 
hiányoznak. 

Értékközpontú nevelés, tanulás-
tanítás folyamatának kialakítása a 
célom Komplex képességfejlesztés 
hangsúlyos szerepe. 
Tehetséggondozás, kiemelten 
támogatom a differenciált 
fejlesztést és a kooperatív 
munkaromát. 

2.Az intézmény szervezetének 
és működésének stratégiai 
vezetése és operatív irányítása 

Intézményi folyamatokba az 
érintettek bevonása nem 
mindig időszerű. Hatékonyabbá 
kell tennem a 
munkamegosztást, a kollégák 
egyenlő terhelését. 

Munkaközösségek 
hatékonyabb működtetése a 
célom.  

Innovatív szemlélet, menedzser 
típusú vezetés jellemez 
.Hagyományápolás, értékőrzés 
mellett az értékteremtés a 
kiemelkedő 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. 

3. Az intézményi változások 
stratégiai vezetése és operatív 
irányítása 

Infrastrukturális háttér 
biztosítása az oktatás 21. 
századi körülményeihez. 
Jelenleg férőhelyhiánnyal 
küzdünk, nem biztosított a 
művészeti oktatásunk 
teremszükséglete.  

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.Jól 
menedzseli az intézményt. A 
pénzügyi és tárgyi erőforrásokat 
biztosítja. Folyamatosan nyomon 
követem a célok megvalósulását. 
Támogatom az innovatív ötleteket, 
melyek a tanulás 
eredményességét szolgálják. 

4. Az intézményben 
foglalkoztatottak stratégiai 
vezetése és operatív irányítása 

Hospitálások gyakoriságát 
növelni szükséges, belső 
tudásmegosztás. . El kell 
érnem, hogy a kollégák sokkal 
inkább magukénak érezzék az 
iskolát. Célom az intézmény 
iránti elkötelezettség erősítése. 

Hatékony feladatmegosztás a 
vezetőtársakkal. Személyes 
példamutatással inspirálja 
kollégáit. Támogatja kollégái 
innovatív ötleteit, tudásuk 
gyarapítását, továbbképzéseit. 
Célok, irányok pontos 
meghatározásával, kollégák 
bevonásával a munkafolyamatok 
megtervezésébe, lebonyolításába 
végzem intézményvezetői 
tevékenységemet. Hatékonyság 
növelésére munkacsoportokat 
alakítottam ki. Támogatom 
kollégáim önképzését. 

5. A vezetői kompetenciák 
fejlesztése 

Munkámra túltervezés 
jellemző, a célok elérése 
érdekében kitartóan 
cselekszem. Hatékonyság 
fejlesztése szükséges.  

Folyamatos visszajelzésekkel 
kontrollálom vezetési munkámat 
és ezáltal a változások követése 
naprakész. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Mindig az értékalapú és egyben innovatív oktatás megvalósítására törekszem. Iskolánk 

hagyományait szeretném megőrizni és kiegészíteni a modern oktatási módszerekkel, mert ami 

igazán értékes annak múltja és jövője is van.  

Intézményvezetői tevékenységem- - a már megfogalmazott erősségek és fejleszthető területek 

figyelembe vételével -  önfejlesztési terve: 

Az összegzésben megfogalmazott erősségeim megtartásával a következő területeken kívánom 

fejleszteni, hatékonyabbá tenni vezetői tevékenységemet: 

1.) Tervezett formában kívánom kielemezni a tantárgyi méréseket,  azok értékelését, 

fejlesztési tervek kidolgozását.  

Tehetséggondozó területek kiterjesztése:  

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

Nyelvvizsga megszerzése 
b. informatika: ECDL vizsga megszerzése 8. osztályra  

2.) Hatékonyabbá kell tennem a munkamegosztást, a kollégák egyenlő terhelését. 

Munkaközösségek hatékonyabb működtetése a célom. 

3.) A zavartalan szakmai munka biztosításához fejlesztenem kell iskolánk szaktantermeit , 

biztosítanunk kell a művészeti oktatás teremszükségletét. Iskolabővítést el kell érni: az 

oktatási feltételek zavartalan biztosításához, megfelelő, 21. századi oktatási 

körülmények biztosítása a célom. feltételek  

4.) Intézmény iránti elkötelezettséget kívánom megerősíteni a kollégákban, 

projektfeladatok, intézményi programok egyenlő arányú felosztásával, 

szemléletformálással. Tudásmegosztás belső formáit, hospitálások gyakoriságát 

növelni szükséges.  

5.) Tudatos szakmai fejlődésre törekszem, melynek területei:  

-Tehetséggondozás területeinek segítése 

- Komplex alapprogram képzéseinek elvégzése  

- Mesterprogram fő célkitűzéseinek megvalósítása:  

I. Komplex Alapprogram bevezetése  

II. Élménysuli – 5 jó szokás program, intézményi jó gyakorlatok 

átadásaTehetségfórumon  

III. ViTT módszer bevezetése 

- 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.  

Vezetői tevékenységemet a következő idézet szerint kívánom folytatni: 

A jövő iskolája nem egy hely ahová tartunk, azt mi hozzuk létre. 

 

Herceghalom, 2022. október 27. 


