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3. Helyzetelemzés 

 
3.1 Az iskola rövid története 

 
 Több mint 125 évet kell visszalapozni a történelemben, ha valaki a körmendi 

szakoktatás kezdeti lépéseit kutatja. Az 1884-ben kiadott Ipartörvény alapján 1885-ben indult 

meg városunkban a tanoncoktatás. A helyi kisipar sokszínűsége a képzési palettán is 

megjelent. 1920-ig közel negyven féle szakma utánpótlását biztosította képzés. A második 

világháború után bekövetkezett kedvezőtlen változások megkérdőjelezték a körmendi iskola 

létét. Ekkortól a szakképzés elsősorban a nagyipar számára nevelt munkásokat, s mivel 

Körmenden jelentős állami ipar ekkor még nem volt, így a helyi szakképzés válságba került. 

Az 1960-as évek ipartelepítése (cipőgyár, ruhagyár, ládagyár) generálta munkaerőigényt az 

1968-ban a Hunyadi úton elkészült szakmunkásképző intézet volt hivatott kielégíteni. Az 

1970-es évek közepén tartalmi változások következtek be a szakmunkásképzés terén, nőtt a 

közismereti órák aránya, végül a középfokú oktatási intézményrendszer része lett a 

szakmunkásképző. 

 Az iskolatörténet másik szála a középiskolai irányvonal. Az 1960-61-es tanévtől a 

Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kísérleti jelleggel vezették be azt a 4+2 képzési típust, 

melyben a tanulók heti két napon mezőgazdasági termelési gyakorlaton vettek részt. Innen 

indul a szakközépiskolai szál, melyet mindig is a mezőgazdasági ág jellemzett leginkább. A 

kezdetben még állattenyésztési profil átalakult, a későbbiekben mezőgazdasági gépszerelőket 

képeztek. E képzéstípust mind szakmailag, mind tárgyi feltételeiben nagymértékben segítette 

a városban működő Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum (későbbiekben Főiskola). A 

főiskola 1979-es megszűnését követően költözött iskolánk jogelődje, a Kölcsey Ferenc 

Gimnázium és Szakközépiskola a jelenlegi tanügyi épületbe. 

 Az 1985-ös városi iskolapolitikai koncepció a középiskolai rendszer teljes 

átalakításával, profiltisztítással járt. A gimnázium önálló intézményként a Várkerti Általános 

Iskola épületébe költözött. Megtörtént a szakképző intézmények integrációja: az ipari 

szakmunkásképzőt a mezőgazdasági szakközépiskola mellé rendelték. Az újjászervezett 

intézmény az egykori főiskola épületegyüttesében nyert elhelyezést. 1987-től vette fel a híres 

mezőgazdasági géptervező Rázsó Imre nevét. Az elmúlt években több fenntartó bábáskodott 

ma működés felett. Az Önkormányzati törvény a városi önkormányzat kezébe adta a 

működtetés lehetőségét. Mivel Körmend város erejét meghaladta a nem kötelező 

feladatellátás, így a Rázsó Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Vas megye 

önkormányzatának fenntartása alá került. Későbbiekben jött a Megyei Intézményfenntartó 

Központ, majd 2013. április 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

A változások ténye nemcsak az intézmény megnevezésében, a fenntartóváltásokban volt 

tapasztalható, hanem szabálytalan ritmusban változott a képzés típusa, szerkezete. 

 

3.2 A képzés jelenlegi szerkezete 

 
 Az intézmény képzési struktúrája négy részből tevődik össze. Egyik fő összetevője a 

szakközépiskolai képzés 9-12. évfolyamon. A Szakközépiskolai tagozaton elsősorban az 

általános műveltséget megalapozó közismereti tantárgyakat tanulnak a diákok, valamint a 

szakmacsoportnak megfelelő szakmai orientációs órákon mélyítik el tudásukat. A tanulók a 

szorgalmi időszak végén az érettségi vizsgaszabályzat előírásai szerint érettségi vizsgát 

tesznek. A sikeres vizsgák után iskolánkban az érettségire épülő szakmai képzésekben 

folytathatják tanulmányaikat.  
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 Másik összetevő az érettségire épülő szakmai képzések, melyek ideje 1-2 év. A 13-14. 

évfolyamon a szakmai képzés az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott 

szakmákban, központi programok alapján történik. Ezeket a programokat az iskola 

kiegészítette a város és vonzáskörzete munkaerő-piaci igényeinek megfelelő sajátosságokkal . 

A meghirdetett képzéseink  a 2012-13-as tanévben az autószerelő és a kereskedelmi ügyintéző 

voltak. 

  Az iskola képzési palettáján közel húsz éve szerepel a Szakmunkások 

szakközépiskolája, jelenlegi nevén Felnőttek középiskolája. E képzési típusba a 10. osztályt 

végzett, szakmunkások kapcsolódhatnak be, akik két év intenzív tanulás mellett érettségi 

bizonyítványt szerezhetnek, így növelve munkaerő-piaci elhelyezkedésük lehetőségét. 

  A negyedik képzési formát a szakiskolai képzés adja. A 2012-13-as tanévben négy 

szakma alapjait sajátíthatták el a tanulók: Élelmiszer- és vegyiáru eladó, bútorasztalos, 

kárpitos, mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító. 

 A 9. évfolyamon előrehozott szakiskolai képzés keretében folyt az oktatás. E képzési 

forma lényege, hogy az általános iskola után három szakképző évfolyam elvégzését követően 

szakmai vizsga tehető, szakképesítés szerezhető. A csökkent közismereti órák a legfontosabb 

kompetenciaterületeket ölelték fel, emellett a diákok szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatásban vettek részt. Már a 9. évfolyam végén nyári szakmai gyakorlatot is teljesíteniük 

kell a tanulóknak. 

  A 10. évfolyamon a diákok (még a régi képzési formának megfelelően 2+2 év) az 

általános műveltséget megalapozó közismereti tantárgyakat tanultak, valamint a választott 

szakmát megalapozó szakmai alapismereteket sajátíthatták el. A szakképző évfolyamra 

kerülve 11. évfolyamon már csak szakmai képzés folyik, oktatásuk a 2011. évi SZVK 

követelményrendszere alapján történik majd. 

  A 11. szakképző évfolyamon a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az OKJ-ban 

szereplő szakmákban folyt az oktatás, de a 2011-től érvényes szakmai és 

vizsgakövetelmények alapján. Ez több szakma esetében kevesebb vizsgát, 

gyakorlatorientáltabb képzést jelent. A szakmai gyakorlatok meghatározott heti óraszámban 

iskolai, illetve vállalati és vállalkozói képzőhelyeken történtek. Az évfolyam elvégzése után 

külső nyári gyakorlatot kell a tanulóknak teljesíteni. 

  A 12. évfolyamon még a 2010-től érvényes szakmai és vizsgakövetelmények alapján 

történt a diákok felkészítése a megmérettetést jelentő szakmai vizsgákra. A szakmai 

gyakorlati képzés jellemzően külső képzőhelyen, vállalati, vállalkozói és kereskedelmi 

egységekben történtek. A tanulmányokat modulrendszerű szakmai vizsga zárta. 

 

 

3.3 Tárgyi feltételek 

 
 Az iskola jelenleg három telephellyel (feladat-ellátási hellyel) rendelkezik.  

 

 Az iskolai oktatás fő színtere Körmend belvárosában, több, mint 25000 m
2
-es területen 

található. E hatalmas parkosított térben 7 épületegység működik. 

 

Főépület: 

 Épülete eredetileg általános iskolának készült, 1958-ban adták át. 1961-től a 

mezőgazdasági technikum, majd főiskola működött itt, 1985-től pedig összevont szakképző 

intézmény működik az épületben. Fő homlokzata a nagy forgalmú Rákóczi utcára néz. 

Földszintjén a bejárattal szemközti folyosón található az igazgatói,  igazgató - helyettesi iroda, 

a nevelői szoba valamint a gazdasági ügyviteli rész irodái. Ebben az épületrészben található a 

tornaterem és az elméleti oktatás jelentős része is itt folyik. Emeleti részén kémia labor, 7000 
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kötetes könyvtár funkcionál. A tantermek közül 2 interaktív táblával felszerelt. Egyik 

teremben a tanulói laptop program számítógépei találhatók. 

Az épületegység alatt légvédelmi pince található, itt került kialakításra az épület fűtését 

biztosító kazánház (gáz). Az MHSZ időkből itt maradt pincelőtér (légpuska, légpisztoly) 

felújításával, egyes helyiségek szigetelésével a pince a diákság szabadidős élettere lehetne. 

Az energiahatékonyság fokozása és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével a 

tetőzet déli oldalán 2012-ben egy KEOP pályázat 17,5 milliós beruházásában napelemek 

telepítésére került sor. 

Problémák:  

Az épület 1982 óta nem esett át felújításon. 

A cseréptető az elmúlt években csak részben lett felújítva, több helyen beázás tapasztalható. 

Az ereszcsatornák elhasználódtak, kilyukadtak, így a homlokzat fokozottan ázik.  

Az osztálytermek felújítása az utóbbi években csak részben valósult meg. 

A szennyvízelvezetés különösen sok eső esetén a pince elöntését okozhatja. 

A radiátorok elöregedtek, a fűtési rendszer nem szakaszolható, így gazdaságtalanul 

működtethető. 

A nyílászárók elavultak, az ablakok mázolása elmaradt. 

Az osztálytermek, valamint a tornaterem lakkozása időszerűvé vált. 

A tornatermi öltözők állapota már az egészségügyi kritériumoknak is nehezen felel meg. 

 

Technológia: 

 Az épület 1966-ban épült, felújítására 2001-ben került sor. Ekkor épült meg a 

földszint osztószintje, valamint megújult a tetőszerkezete. A kétemeletes épület földszintjén 

gyakorlati tanműhelyek: a forgácsoló-műhely, a varróműhely került kialakításra, ezenkívül 

egy korszerűen felszerelt informatikaterem és anyagvizsgáló szaktanterem található.  

Az első emeleten van a nyelvi terem, két számítástechnika terem, valamint a hidraulika és 

pneumatika szaktanterem és az elektromos mérőlabor. A nyelvi laborban a tanulói laptop 

program számítógépei találhatók. A második emeleten az osztálytermeken kívül a szakrajz 

tanterem, a fizikai előadó és szertárak találhatók. 

Problémák:  

Számítógéppark egy része lassan elavulttá válik 

Nyílászárók nem hőszigeteltek 

Folyosói gipszkarton falak állandó rongálásnak vannak kitéve 

 

Új épület: 

 2007 októberében került átadásra a városképbe jól illeszkedő épületszárny, melyet egy 

függőfolyosó köt össze a főépülettel. Az új épület akadálymentesített, több szakma számára 

nyújt kiváló oktatási körülményeket. A termek korszerűen felszereltek, az eszközpark 

modern, s ez elősegíti a magas színvonalú oktatást és szakmai képzést.  Ebben az 

épületrészben kapott helyet az új kereskedelmi kabinet, a taniroda, a faipari szaktanterem és 

egy multimédiás terem. E multimédiás terem kisebb rendezvények, előadások tartására is 

alkalmas. Jelenleg még funkció nélkül, kihasználatlanul áll a padlástér. Ennek beüzemelésével 

kisebb közösségi teret lehet kialakítani. 

Problémák: Az épület tájolása miatt nehezen fűthető 

 

Raktár, kondicionáló terem: 

A főépület közelében található önálló, lapos tetős épület. Raktári céloknak megfelelő, 

de a konditerem itteni elhelyezése kényszermegoldás. 
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Műhelyek:  
Az iskolaudvar hátsó, Bartók lakótelep felőli traktusában több, jól felszerelt műhely 

került kialakításra, melyek a szakmai képzés szolgálatában állnak, ahol a tanulók 

elsajátíthatják a pályaorientációs és szakmai alapozó ismereteket, valamint megalapozhatják 

gyakorlati ismereteiket a külső gyakorlóhelyekre kerülés előtt. A gyakorlati képzést szolgáló 

műhelyek: 

- Munkagép műhely és gépudvar 

- Kárpitos tanműhely 

- Asztalos tanműhely 

- Autószerelő műhely 

- Gépjármű diagnosztikai műhely 

- Kovácsműhely 

- Ívhegesztő és gázhegesztő tanműhely 

- Lakatos (fémipari alapképző) műhely 

 

A műhelyek állapota is hagy kívánnivalót. A lapos tető miatt gyakoriak a beázások, az 

ablakok elhasználódtak. Viszonylag kedvező, hogy a műhelyek fűtési rendszere a fő 

épületekétől elkülönül. 

A műhelyekben az elmúlt években a szakképzési alap támogatásainak köszönhetően sok 

tízmilliós eszközfejlesztések valósultak meg. A legfontosabb fejlesztések a következők: 

oktatótraktor, Opel Vivaró, pótkocsi, autószerelő emelő, váltva forgató eke, asztalos 

megmunkáló gép, faipari kéziszerszámok, kárpitos asztalok, varró és hímzőgépek, garázsipari 

berendezések, diagnosztikai eszközök, esztergagépek, 2 modern traktor, számítástechnikai 

eszközök. E beruházások az új épület megépítésével együtt az utóbbi tíz évben meghaladták a 

250 millió forintot. 

 

Sportudvar: 

 Az épületegyüttes közé ékelődve szép környezetben található a sportudvar, mely 200 

m-es salakos futópályával, bitumenes kosárlabda és kézilabda pályával rendelkezik. 

Felújításra szorul a salakos tenisz és röplabda pálya. A labdajáték pályák bitumenes 

kopórétege egy évtizede lett leterítve, itt-ott repedezett. 

 

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Tanterület 

 

 Az iskola a mezőgazdasági technikumi örökségként egy 48 hektáros, 1257 AK értékű 

tanterülettel rendelkezik. A terület Körmend és Magyarszecsőd között található, a 8-as számú 

főközlekedési útról könnyen megközelíthető. Az állami tulajdonú föld nagyobb részén 

szántóföldi művelés folyik, kisebb része kaszáló és tölgy csemetés. A szántóföldön az elmúlt 

években búza és kukoricatermesztés folyt. E terület amellett, hogy a mezőgazdasági gépész, 

gépszerelő tanulóinknak kiváló lehetőséget biztosít a szakmai ismeretek elsajátítására, komoly 

bevételi forrást is biztosít. 

 

Gépüzemelés 

 

 Az intézmény harmadik területe a Sport u. 2 alatt található Gépüzemelés épületei. 

Ezek az épületek szintén a főiskola örökségeként kerültek az iskola használatába. Az épület és 

a hozzá tartozó garázs az Őrségi Nemzeti Park kezelésében lévő Várkertben található, mára 

funkcióját vesztette az oktatás számára. Gondot okoz állagmegóvása, vagyonvédelme. 
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 Összességében az iskola tárgyi feltételei megfelelőek, de a kor kívánalmaihoz 

alkalmazkodva szükséges a felújítás, modernizálás. 

 

3.4 Személyi feltételek 
 

 Az elmúlt évek során az iskolában alkalmazottak száma jelentősen csökkent. Ez 

részben a diáklétszám csökkenésének, másrészt az egyre szorosabb költségvetésnek tudható 

be. A létszámcsökkenés a pedagógusokat és a technikai dolgozókat egyaránt érintette. Az 

előző vezetés jó humánerőforrás gazdálkodását dicséri, hogy a létszámcsökkentések nagyobb 

része nem elbocsátásokkal valósult meg, hanem nyugdíjazással, munkahelyváltással. 

A tavasz folyamán elkészítettük az intézmény humán erőforrástérképét, melyet havi 

rendszerességgel frissítünk. 

 

 

Év Pedagógus /fő/ Technikai /fő/ Összesen /fő/ 

2004 41 24 65 

2005 40          24 64 

2006 40 23 63 

2007 40 20 60 

2008 35 17 52 

2009 33 16 49 

2010 30 12 42 

2011 30 12 42 

2012 30 12 42 

2013 30 11 41 
Az alkalmazotti létszám alakulása az elmúlt évtizedben 

 

 
Pedagógusok: 

 

 Az elmúlt tanévben az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma 30; 3 kollegina 

Gyesen volt, 2 álláshelyet óraadók segítségével töltött be az intézmény, 1 fő 2012 végén 

nyugállományba vonult. A szűkített létszám költséghatékony volt, de a megnövekedett 

túlóraszám nagyobb leterhelést jelentett a tantestület tagjai számára. Az ezredforduló 

környékétől a szakos ellátásban a közismereti óraszámok növekedése a tantestület 

átstrukturálódását eredményezte, kisebbségbe kerültek a szakoktatók, szakmai elméleti és 

gyakorlati tantárgyakat tanítók. 

 A pedagógus állományban a 27 határozatlan idejű alkalmazásban álló közül 15 férfi és 

12 nő. 

  Korosztályos összetételt tekintve többségében a középkorosztály található. Pályakezdő 

nincs a tantestületben, a legrutintalanabbak is 4-5 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. 

A tantestület átlag életkora: 47 év, a korosztályok közötti szakmai tapasztalatcsere biztosított. 

A szakmai tárgyak oktatásában találhatók a legtapasztaltabb, nyugdíj előtt állók: 2 fő 2013-

ban vonul nyugállományba, 2 fő a 2013-14-es tanév folyamán. A közismereti tárgyak oktatása 

során a szakos ellátottság jó, többségében egyetemi végzettséggel rendelkeznek a kollégák. 

Az elmúlt 5 évben 1 fő biológia, 1 fő matematika, 1 fő földrajz, 2 fő történelem, 1 fő német 

szakon végzett egyetemi tanulmányaival. Jelen tanévben újabb 2 fő fejezte be sikeresen 
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matematika szakon az egyetemet, valamint 1 fő felsőfokú szakképesítést szerzett. A szakmai 

elméleti és gyakorlati képzésben hiány mutatkozik szakos pedagógusból. 3 munkavállalónak 

nincsen pedagógiai végzettsége. A jövőben további igény mutatkozik a szakoktatói, szakmai 

tanári létszám pótlására. ((2013-14-es tanévben 2 kolléganyugdíjazása miatt) Jelenleg három 

munkaközösség köré szerveződik a pedagógiai munka (humán, reál, osztályfőnöki). A 

nyugállományba vonuló igazgatón kívül 3 főnek van közoktatás-vezetői szakvizsgája. A 

tantestületből 6 főnek van érettségi elnöki, illetve szakmai vizsgaelnöki képesítése. A 2013-as 

vizsgaidőszakban 3 fő érettségi vizsgákon, 1 fő szakmai vizsgákon végzett elnöki 

tevékenységet. 

 

 Az iskola rendelkezik rövid és hosszú távú továbbképzési tervvel. Az elmúlt 7 éves 

ciklusban a nevelőtestület valamennyi továbbképzésre kötelezett tagja teljesítette a 120 órás 

pedagógus továbbképzését. Igaz e képzések nem mindig a tervben szerepeltek szerint 

valósultak meg. A képzések többségét a HEFOP, TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó 

szakmai és módszertani képzések adták. 

 A pedagógiai munkát az SNI-s tanulók esetében külsős szakemberek látják el 

(szurdopedagógus, fejlesztő pedagógus). A nagy arányú testnevelés felmentések miatt a 

gyógytestnevelés órák szervezése meggondolandó. 

 

Technikai személyzet 

 

 Az intézmény a működéshez szükséges minimális személyzettel üzemel. Az 

intézményben nem pedagógus munkakörben dolgozó munkatársak szintén az intézmény 

meghatározó tagjai. Elengedhetetlenül fontos, hogy ők is tudjanak azonosulni az intézmény 

célkitűzéseivel, érezzék, hogy eddigi eredményeinknek a maguk területén ők is részesei. 

Jelenleg a következők tartoznak a dolgozói létszámnak ebbe a körébe: 

 

 

 

LÉTSZÁM KIMUTATÁS 

NEVELŐ, OKTATÓ MUNKÁT 
SEGÍTŐK 

 Létszám Feladatkör 

4 fő  Takarító 

1 fő  Iskolatitkár 

1 fő Portás  

2 fő Szakmunka 

1 fő Pénztáros 

1 fő Könyvelő 

1 fő Gondnok 

 

 A kis létszámú technikai személyzetre sok feladat hárul. Munkájukat lelkiismeretesen 

végzik. Meglátásom szerint jelenleg a takarító személyzet alkalmazása nem tűnik 

optimálisnak. Különösen igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy a tanév végével egy takarító 

nyugállományba vonult. Az elmúlt években külső vállalkozás végezte a Technológia 

épületének takarítását. A múlt tapasztalatai azt bizonyítják, hogy csak nagy nehézségek árán 
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lehet működtetni így az intézményt, problémák mutatkoznak a portaszolgálatban, a hatalmas 

terület karbantartásában. A fűtés üzemeltetését szinté külső vállalkozás végzi. 

Az oktatási rendszer átalakításával megszűnt a gazdasági vezető pozíciója, amely plusz terhet 

jelent az iskolavezetés, valamint a könyvelés számára. 

Az iskolában nincs rendszergazda, aki a számítástechnikai eszközparkot, valamint az 

interaktív oktatási eszközöket karban tartaná. A könyvtár működtetését negyed állásban egy 

történelem-népművelés szakos tanár látta el. 

 

Diákság 

 

 Az iskola beiskolázási területe Körmend és szűkebb térsége. Tanulóink az iskola 

székhelyén kívül közel negyven településről járnak be, elsősorban az Őrség és a Vasi Hegyhát 

falvaiból, városaiból. A bejárók aránya egyes években meghaladták az 50 %-ot. A kollégium 

2010-es bezárása csökkentette a távolabbról érkező diákok fogadásának lehetőségét, csak 

átmeneti megoldás a Rendészeti Szakközépiskolában történő elhelyezésük. 

A tanulói létszám jelentős csökkenést mutat, mely az alábbi táblázatban nyomon követhető: 

 

 

 

 

 Létszám 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1. Szakiskola - 99 133 97 99 

2. Szakközép.isk. - 152 169 141 161 

3. Szakképzés - 129 132 116 104 

Osztályozott 415 380 406 354 344 

Beírt 430 397 434 399 364 

Kollégista 43 43 - - - 

 
 A létszámcsökkenés elsősorban a szakiskolában érződik, de hozzájárult az egyes 

szakmák képzési idejének csökkenése, valamint az is hogy az érettségire épülő szakképzésre 

nem sikerült beiskolázni a 2012-13-as tanévre. Az idei tanév elején beírtakhoz (350 fő) év 

közben 14-en érkeztek másik iskolából. Az iskola megtartóerejét, és alapvetően a pedagógiai 

munka eredményességét is részben mutatja a lemorzsolódások, kimaradások aránya. 

 

 
 Kimaradás 

 2008/09 

 

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1. Szakiskola 3 2 7 13 10 

2. Szakközép.isk. 2 3 11 16 8 

3.Szakképzés 1 12 10 17 6 

Összesen 13 17 28 46 24 

 

A múlt évekhez képest csökkent az iskolát elhagyók száma, de még mindig egy osztálynyi 

tanulóval csökkent a létszám. 
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A tanulmányi átlagok alakulása: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tanulmányi eredmények alakulása azt mutatja, hogy átlagos szakiskolának és 

szakközépiskolának tűnik az iskola. Hasonló megállapítással élhetünk a kompetenciamérés 

eredményeit elemezve is. A családi háttér-indexet figyelembe véve nincs jelentős eltérés az 

országos átlagtól, valamint az országos trendektől. A bukások sokszor gátat vetnek az 

eredményes iskolazárásnak, végbizonyítványnak. Az iskolából évente 5-8 diák kapcsolódik be 

a felsőfokú szakképzésbe, tanul tovább főiskolán, egyetemen. Az elmúlt tanévekben is voltak 

olyan tanulók, akik szakmai tanulmányi versenyeken öregbítették az intézmény hírnevét. 

Elsősorban a mezőgazdasági gépész (SZKTV országos 1., 2. helyezés), és az élelmiszer és 

vegyiárú eladó (SzakmaSztár verseny országos 4.,5. helyezés)szakmákban. A szakiskolások 

közismereti tanulmányi versenyén rendszeresen regionális döntőbe jutnak tanulóink, idén 

német nyelvből országos kilencedik helyezett tanulóval büszkélkedünk. Az iskola sportolói 

elsősorban csapatsportokban mérettetik meg magukat (kosárlabda, labdarúgás, kézilabda). 

Utolsó kiemelkedő eredményt a kosárlabdázok érték el (országos 7. helyezés). Egyéni 

sportágakban tekézők szerepeltek területi, országos versenyen. 

 

A kompetenciamérések eredményei az előző években: 

 

 
 Szakközépiskola Szakiskola 

Év Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika 

2008 1609 1657 1387 1459 

2009 1575 1642 1384 1431 

2010 1590 1532 1362 1596 

2011 1479 1502 1345 1456 

2012 1548 1611 1360 1517 

 

A hullámzó teljesítmények okai: 

- némely tanulónál gondot jelent az értő olvasási, logikai és az önálló tanulási képesség 

hiánya, 

- az iskolában nem megoldott a felzárkóztató programok szervezése 

- nincs meg minden diáknál a tanulást ösztönző családi háttér, 

- a szülők nem fordítanak kellő figyelmet gyermekeik tanulmányi előmenetelére. 

 ’07/08 ’08/09 ’09/10 ’10/11 ’11/12 ’12/13 

1, Szakiskola 2,85 2,44 2,30 

2,73 

2,28 

2,67 

2,30 

2,72 

2,58 

3,04 

2, Szakközépiskola 

       

2,98 2,65 2,55 

2,85 

2,55 

2,86 

2,68 

2,94 

2,64 

2,95 

3, szakképzés 3,14 2,96 2,86 

3,03 

3,23 

3,22 

2,98 

3,17 

2,45 

2,73 

 Iski.-i átlag: - tanulói 

                    - tantárgyi  

2,88 2.68 2,57 

2,87 

2,69 

2,91 

2,65 

2,94 

2,56 

2,94 
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 Az iskola tanulói jelentős számban „problémás” családból származnak. A 2012-13-as 

tanévben a szakközépiskolában 27, a szakiskolában 59 hátrányos helyzetű tanuló tanult, 

összesen 24 tanuló volt halmozottan hátrányos helyzetű. 

 Az iskolában az elmúlt tanévben még Gyermek és ifjúsági felelős tevékenykedett, 

szoros kapcsolatot ápolt a család és gyermekvédelmi hálózat, és a pártfogói felügyeletet ellátó 

munkatársakkal. 

 A tanulók körében az elmúlt években elenyésző fegyelmi intézkedést kellett 

alkalmazni. Ugyanakkor érzékelhető, hogy iskolán kívül egyre többször keverednek 

szabálysértési- és büntető ügyekbe. Ezek között garázdaság, kábítószer fogyasztás és 

forgalmazás, könnyű testi sértés szerepel. Az iskola különböző módon igyekszik a 

bűnmegelőzést megvalósítani (DADA program, Egy iskola-egy polgárőr program, előadások) 

 

3.5 Az iskola kapcsolatrendszere 

 
 Intézményünk, mint minden hasonló intézmény szerteágazó kapcsolatrendszerrel bír. 

A minőségirányítási program részekét került összeállításra az a partnerlista, melyet évente 

frissítünk 

 

Kapcsolat a fenntartóval:  

 

 Az intézmény fenntartója 2013 áprilisától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szombathelyi Tankerülete. Az iskolavezető feladata az együttműködő, folyamatos 

kapcsolattartás a fenntartóval az iskolaszervezés és a gazdálkodás minden területén. E 

kapcsolattartást segíti a kb. kéthetenként a központ által szervezett intézményvezetői 

megbeszélések. Ezen kívül a napi munkavégzést az állandó telefon és e-mail kapcsolat 

biztosítja. 

 

Kapcsolat a szülőkkel: 

 

 Köznevelési törvény 73. § 1. szakasza kimondja.  

„(1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük 

teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, 

javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.” Az iskolában 

a szülői szervezet működik, él véleményezési jogkörével, próbálja segíteni az iskola 

munkáját. Érzékelhető azonban, hogy e segítő szándék csak a szülők egy részét jellemzi, az 

osztály szülői értekezletek látogatottsága alacsony szintű. 

 

Kapcsolat az iskolaszékkel: 

 

 A fent említett 73. § 2. szakasza az iskolaszékek működését szabályozza: 

(2) Az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az 

intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek 

együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat 

azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakulhat. A Rázsó Imre Szakközépiskola és 

Szakiskolában nagy hagyománya van az iskolaszéknek. A félévente megtartott üléseik kiváló 

lehetőséget teremtenek a tagok véleménycseréjére. Különösen értékelendő, hogy a partnerek 

egyéni kapcsolatrendszerüket is hajlandóak mozgósítani az iskolai célok megvalósítása 

érdekében. 

 A Köznevelési törvény lehetőséget teremt Intézményi Tanács alakítására is, ilyen 

egyenlőre az iskolában nem működik. 
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Kapcsolat a diákönkormányzattal: 

 

 Az Iskolai Diákönkormányzat alulról építkező közösségi szervezet, amelynek 

tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Az autonóm szervezet 

munkájában alanyi jogon részt vehet minden tanuló.  

A diákönkormányzat legfontosabb feladatai: 

Az iskolai közösségi élet szervezése, a diákság szabadidős programjavaslatainak 

megvalósítása. 

A diákok érdekeinek védelme, képviselete, támogatásuk jogaik gyakorlásában. 

A diákságot érintő kérdések megismerése, megismertetése. 

10 éves DMSP-s múltam bátran mondatja velem, hogy az iskolai diákönkormányzat munkája 

nagymértékben hozzájárul az iskolai jó hangulat kialakításához, működése segíti a 

demokratikus légkör kialakítását, egyben fontos híd a pedagógusok és a diákság 

gondolatisága között. A „rázsós” diákönkormányzat nem csak saját programjait szervezi, 

hanem rendszeresen, „felnőttesen” él véleményalkotási jogkörével. 

 

 

Kapcsolat más iskolákkal: 

 

 Az iskola kapcsolatrendszerében a hasonló képzési területeken dolgozó iskolák 

kiemelten fontosak, hisz a szakmai együttműködések zálogát adják. Területi közelségéből 

adódóan a Kölcsey Ferenc Gimnázium is biztosít partnerséget elsősorban diákrendezvények, 

kulturális és sportrendezvények terén. Ugyancsak jó a kapcsolat a Rendészeti 

Szakközépiskolával, amely azon kívül, hogy kollégiumi elhelyezést biztosít néhány 

tanulónak, segíti kulturális rendezvényeink lebonyolítását. A beiskolázási területen működő 

általános iskolák tanulói, és tanárai az ősz folyamán szervezett Nyílt napon, a Képzési 

Vásáron, beiskolázási körutakon, valamint a Kisinas táborban ismerkedhet az iskolánk 

életével, képzési struktúrájával. 

Az iskola nem tart kapcsolatot határon túli oktatási intézményekkel. 

 

Kapcsolat a Kamarákkal: 

 

 Szakképző iskolaként kikerülhetetlen a Kamarákkal való együttműködés. A megújuló 

szakképzés jogi háttere kibővítette a Kamarák feladatait, hozzárendelte a szakmák 

tartalomszabályozását. A tartalomszabályozás a következőket érinti: 

- Szakmai és vizsgakövetelmények gondozását, karbantartását 

- Központi programok felülvizsgálatát 

- Szakmai vizsgák vizsgatételeinek, azok értékelési útmutatóinak kidolgozását 

- Szakmai záróvizsgára vizsgaelnöki delegálást 

- Szintvizsgák szervezését, koordinálását 

- SZKTV, Wordskills, Euroskills szakmai vetélkedők szervezését 

- Közreműködést a pályaválasztási és tanácsadási rendszerben  

 Az elmúlt években zökkenőmentes volt az iskola kamarai együttműködése. Ennek az 

együttműködésnek is köszönhetők az iskolában szervezett szintvizsgák, szakmai vizsgák 

szabályszerű szervezése, a sikeres tanulmányi versenyeredmények. Koordináló tevékenysége 

segíti a tanulóink külső gyakorlati képzéseinek megszervezését, tanulószerződések 

megkötését. Az együttműködés kölcsönösségét mutatja, hogy az iskola szívesen megosztja a 

beiskolázási programjában jól működő „Kisinas tábor” szakmai tapasztalatait. 
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Kapcsolat a gazdálkodó szervezetekkel: 

 

 Alapvetően a helyi, kisebb részarányában pedig a regionális munkaerő-piac 

igényeinek kívánunk megfelelni a szakképzés területén. Az itt működő gazdasági szervezetek 

munkaerőigényét próbáljuk kielégíteni. Az elmúlt tanévben 50-et meghaladta a 

tanulószerződéssel, külső gyakorlóhelyen foglalkoztatott tanulónk száma. Az iskola 

gyakorlati oktatásvezetője rendszeresen tájékozódott a képzőhelyeken folytatott munkáról, a 

tanulók teljesítményéről. A gazdasági szervezetekkel ápolt jó kapcsolatnak köszönhetően 

sikerült a szakképzési alap fejlesztési hozzájárulásaiból sok millió forintot az iskola 

szakképzésébe invesztálni. 

 

 

 

Kapcsolat közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel: 

 

 Egy iskola esetében fontosak a külső kapcsolatok, melyek lehetőséget teremtenek 

mások megismerésére, közös, eredményes fejlesztő munkára. A Rázsó Imre Szakközépiskola 

és Szakiskola mindig kiemelt figyelmet fordított ezen kapcsolatok ápolására. A város 

közművelődési intézményei sok segítséget nyújtanak az eredményes oktató-nevelő munkához. 

Kiemelendő a Művelődési és Ifjúsági Központtal, valamint a Könyvtárral fenntartott 

kapcsolat. Az utóbbi években a könyvtár, mint pályázati gesztor segítette a kompetenciaalapú 

oktatásunkat, Kisinas táborunkat, szabadidős tevékenységeinket. A színház épülete biztosítja 

nemzeti ünnepeink méltó helyszínét. Tanulóink között szép számmal találhatók olyanok, akik 

lakóhelyük sport, vagy kulturális egyesületében vállalnak aktív szerepet. Diákbizottságunk 

képviseli az iskolát a Körmendi Ifjúsági Önkormányzatban. Az „Egy iskola-egy polgárőr” 

keretében tanulóink egy része bekapcsolódott az ifjúsági polgárőr mozgalomba. Több 

évtizedes hagyomány az Ifjúsági vöröskeresztes mozgalom helyi tevékenysége, az iskolai 

véradó napok, karitatív gyűjtések szervezése. Diákjaink bekapcsolódnak a megyében időről-

időre szerveződő ifjúsági ernyőszervezetek munkájába (Vasi Diákszövetség, VAGYIFÓ, 

LOGÓ Ifjúsági Szolgálat). A Vasi Diák Közösségi Szolgálati Irodával kötött együttműködési 

megállapodás alapján szervezzük az érettségi feltételeként szabott közösségi szolgálatot. 

Szükségszerű a Munkaügyi Központtal fenntartott kapcsolat, mert visszajelzéseik 

iránymutatóak lehetnek a képzési stratégiánk kialakítása során. 

 

 

3.6 SWOT analízis 
 

 Vezetői pályázatom elkészítése során, szükségesnek tartottam egy egyszerűsített 

SWOT analízis elkészítését, melyben lehetőség nyílt az erősségek, gyengeségek, mint az 

intézmény belső adottságainak számbavételére, továbbá a lehetőségek, és a veszélyek, mint 

külső környezeti tényezők feltárására. Az iskola felvázolt erősségei biztosítják az intézmény 

eredményes működését, egyedi arculatát. Ezen erősségek további megőrzése előfeltétele a 

külső környezeti tényezőkhöz való eredményes alkalmazkodásnak. Így érhető el, hogy az 

iskola jövőjét veszélyeztető változások csak fenyegetettséget okozzanak, illetve a kínálkozó  
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lehetőségek ne csak vágyálomként tűnjenek fel. Nyilvánvaló hogy a szembetűnő gyengeségek 

megoldására, nem mindig fogjuk az iskolán belül megtalálni a megoldó-kulcsot, de kitartó 

munkával törekedni kell a jobbításra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erősségek Gyengeségek 
• Intézmény széles körű ismertsége 

• Diákcentrikus oktatás 

• Hagyományok, tradíciók 

• Műhelyek eszközfelszereltsége 

• Viszonylag állandó tantestület (kis 

fluktuáció) 

• Iskola partnereivel (Kamarák, gazdasági 

szervezetek) eredményes kapcsolattartás 

• Jól szerkesztett honlap 

• Kisinas tábor 

• Intézmény folyamatosan romló állaga, 

amortizációja 

• Intézményen belüli kommunikáció 

• „Rossz hírnév” a sok hátrányos helyzetű 

tanuló miatt 

• Szülői értekezletek gyenge látogatottsága, 

szülők passzivitása 

• Kis méretű tornaterem 

• Több épület, elszórt oktatási egységek 

• Nincs idő az igazi szakmai problémák 

kibeszélésére 

• Nem egységes tantestület 

• Felzárkóztató programok hiánya 

• Kollégium hiánya 

Lehetőségek Veszélyek 
• Intézményi kapcsolatok bővítése, határon 

túli testvériskolai kapcsolat kiépítése 

• Kulturális, szabadidős programok bővítése 

• Útravaló MACIKA pályázat újbóli 

kihasználása 

• Határtalanul pályázat lehetősége 

• Önálló bevételek növelése 

• Nyugat-magyarországi járműipari 

fejlesztések kínálta munkaerő kereslet  

• Jogszabályi háttér változása 

• Esetleges újabb fenntartó váltás (KLIK- 

NGM) 

• Mezőgazdasági gépész képzés elvesztése 

• Tankötelezettség idejének csökkenésével a 

lemorzsolódó, iskolát végzettség nélkül 

elhagyók száma növekszik 

• Konkurens iskolák diák-elszívó ereje 

• Felnőttek szakközépiskolájának 

felszámolódása 

• Nyugdíjazások után nem betölthető 

álláshelyek 

• Nyugdíjazások, képzési szerkezet változása 

miatt pedagógushiány a szakmai képzések 

területén 

• Eszközpark megújítására nem lesz forrás 
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4. Vezetői program 
 

4.1 Általános célok 

 
  Az iskola pedagógiai, nevelési céljait a Pedagógiai Program fogalmazza meg, 

melyekkel, mint az iskola tanára és részben a program kidolgozójaként azonosulni tudok. 

Fontosnak tartom, hogy azok a tradíciók, melyek több évtized során beépültek a mindennapi 

életbe, a vezetőváltással ne szenvedjenek csorbát. 

 

 Kiemelt területnek érzem a diákok személyiségközpontú nevelését, támogatom az 

egyéni aktivitást ösztönző, motiváló tevékenységformákat, melyek segítik az egyén 

kiteljesedését. 

 

 Az oktatás terén nagy hangsúlyt kell fektetni a piacképes kompetenciák, képességek 

fejlesztésére. Szükséges a munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz elengedhetetlenül fontos, egész 

életen át tartó tanulást megalapozó képességek kialakítására. 

 

 Biológia tanárként szívügyem az egészséges életmódra törekvés. A tanórákon kívül is 

meg kell ragadni minden lehetőséget és szervezeti keretet az egészségmegőrzésre. 

Szorgalmazom a rendszeres egészségügyi előadások, prevenciós foglalkozások megtartását. 

 

 Támogatom az együttműködő, kohéziót segítő kezdeményezéseket mind a diákság, 

mind az alkalmazotti közösségben. Hiszem, hogy a jó csapatszellem a hatékony munka 

alapját képezi. 

 

 Nagy empátiával fordulok a hátrányos helyzetű emberek felé. Hiszem, hogy a 

kollégák, diákok körében e képesség fejlesztésével nagyobb sikereket érhetünk el a jelentkező 

problémák megoldásában. Az esélyegyenlőség ne csak üres maszlagként kerüljön szóba, 

hanem tudatos tevékenységformák alapját képezze. 

 

 A demokratikus szellemiséget az iskolai élet minden színterén fent kívánom tartani. 

Vallom, hogy a többféle látásmód megismerése segít a helyes irányok kiválasztásában. A 

kollégák számára biztosítani kívánom a munkájukban a végzettségük és tapasztalatuk alapján 

szükséges szabadságot, önállóságot. 

 

 Vallom, hogy a diákok nevelése a tanár és a szülő közös feladata. E feladat sikeres 

megoldásában nagyobb szerepet szánok az iskola Szülői Szervezetének. 

 

 Ösztönző együttműködéssel támogatom a diákság önkormányzati működését, 

megvalósítható programjavaslatait. A Diákönkormányzat fontos szerepet játszhat az érett 

társadalmi aktivitás kialakításában. 

 

 Hiszek a munka dicsőségében, a munka dicséretében. Támogatom a 

tehetséggondozást, a pedagógusi ambíciók kiteljesedését. Szükségesnek tartom a kiemelkedő 

munkát végző kollégák és diákok társadalmi elismerését. 

 

 Fontosnak tartom a jó partneri viszonyt a fenntartó képviselőivel, a gazdasági élet 

szereplőivel, szakképző intézményként a Kamarákkal. 
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 Együttműködő partnere kívánok lenni az iskolában működő érdekvédelmi 

szervezetekkel; a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szakszervezettel. 

 

 A tanulókban erősíteni kell a manapság egyre halványuló hazaszeretetet, 

magyarságtudatot, hogy az iskolában megszerzett tudásukat a nemzet javára fordítsák. 

Emellett éltetni kell a más nemzetek megismerésére, elismerésére vonatkozó igényt, mert csak 

így fogadjuk el Európát, így fogadnak el bennünket a világban. 

 

4.2 További célok 

 
- Az eredményes szakmai képzés fenntartása 

- Az általános műveltséget megalapozó közismereti képzés 

- Az oktatásban a gyakorlatiasság fokozása 

- Hatékony beiskolázási program működtetése 

- A fenntartási kötelezettséggel bíró pályázati programok tovább éltetése 

- Az iskolai infrastruktúra fokozatos felújítása 

- A tantestületi jó hangulat megőrzése, javítása 

- A külső és belső kommunikációs csatornák felderítése, hatékony belső információs 

rendszer kialakítása 

- Eredményes PR tevékenység 

- Továbbképzések, átképzések megvalósítása 

- Hatékony, ösztönző minőségirányítási program működtetése, teljesítményértékelés 

alkalmazása 

- Szervezeti, működési rendszer felülvizsgálata 

- Pontosan meghatározott feladatkörök rögzítése, ellenőrzések 

- Korrepetálási, felzárkóztató tevékenység hatékonyságának fokozása 

- Gyermek és Ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

 

 

5. Feladatok a célok felé vezető úton 

 
5.1 Szervezeti felépítés módosítása 

 
 Az iskola szervezeti és működési szabályzatában a funkcionális vezetési modell 

tükröződik. Az igazgató alatti szinten egy általános szakmai, egy nevelési közismereti 

igazgatóhelyettes, egy gyakorlati oktatásvezető és egy gazdasági vezető végzi az oktató-

nevelő munka irányítását. A 2012-13-as tanév átrendezte ezt a modellt, az általános szakmai 

igazgatóhelyettes nyugállományba vonult, a gazdasági vezetőnek a törvényi szabályozások 

változása miatt megszűnt a munkaköre. Ez az átalakulás sok plusz feladatot rótt a vezetői 

gárdára. A köznevelési törvény megszünteti 2013 szeptemberétől a gyakorlati oktatásvezetői 

beosztást, de lehetőséget teremt a diáklétszámhoz igazodva két igazgatóhelyettes 

foglalkoztatására. Igazgatóvá választásom esetén élni kívánok a két helyettes alkalmazásával. 

Egyik helyettes a nevelési, közismereti oktatási terület felelőseként, a másik a szakmai oktatás 

és gyakorlati képzés szervezéséért felelne. A közvetlen iskolavezetés tagjainak munkáját az 

éves munkaterv és a munkaköri leírásokban foglaltak alapján, a rendszeresen megtartott 

vezetői munkaértekezleteken heti feladat meghatározás szerint szervezem, meghagyva a 

vezetőtársak önálló döntési jogát az operatív ügyekben. Az iskolavezetés jó döntés előkészítő 

és operatív irányítási munkájának megszervezésére rendszeresen (hetente és alkalmi jelleggel) 
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működtetni kívánom a vezetői értekezletet, amelyet napirendekhez kapcsoltan nyitottnak 

tekintek a szakmai közösségek és érdekképviseletek számára. 

  Az iskolai döntések előkészítésében és megvalósításában nagyobb szerepet szánok a 

munkaközösség vezetőknek. A vezetői döntésekről, valamint a fenntartó által meghozott 

döntésekről a tantestület rövid határidejű tájékoztatását tartom szükségesnek (1-2 nap). 

Javaslom a nevelőtestület tagjainak egy műszaki munkaközösség alapítását. A 

munkaközösségek feladata elsősorban az, hogy az egy szakterületen dolgozó pedagógusok 

munkáját összefogja, irányítsa, koordinálja, értékelje, vagy megalkossa a helyi tanterv rá 

vonatkozó részét. A célom az, hogy az iskolában a pedagógiai ötletek bölcsőjeként, 

működjenek, amelyekből az intézmény profitálhat. Ezért fontos a rendszeres munkaközösségi 

értekezlet, megbeszélés. A munkaközösség-vezetőknek fontos szerepet szánok a pedagógiai 

munka ellenőrzésében, értékelésében. Az iskolai minőségirányítási program szerteágazó 

tevékenységi körének végzéséhez fent kívánom tartani a Támogatói Szervezetet (TSZ), 

valamint a Segítő Szervezetet (SSZ). Az iskolai struktúrában a törvényi változásoknak 

megfelelően megszűnik a gyermek és ifjúságvédelmi munkakör, ezt a tevékenységet az 

osztályfőnököknek kell elvégezni. A technikai állomány feladatelosztását, munkájuk részbeni 

ellenőrzését a gondnok hatáskörében képzelem el. A köznevelési törvény egy rendszergazda, 

illetve egy könyvtáros alkalmazását teszi lehetővé, pozitív fenntartói döntés esetén élni 

kívánok alkalmazásukkal. E szervezeti változtatásokat az SZMSZ-ben rögzíteni kell.  

 2013. szeptember 1-től a köznevelési törvényben megfogalmazott változások között az 

egyik leglényegesebb a 32 óra kötött munkaidő, ebből 22-26 óra a neveléssel-oktatással 

lekötött munkaidő. A munkaköri leírások elkészítésekor kiemelt figyelmet kell, fordítani e 

többlet munkaidő hasznosítására. 

 

 

5.2  Iskolai infrastruktúra felújítása 

 
 A helyzetelemzés során feltártam azokat a hiányosságokat, amelyek az iskola tárgyi 

feltételeiben mutatkoznak. Ezek egy része csak esztétikai, de jelentős részben az intézmény 

biztonságos működtetését is veszélyeztethetik. A felújításokat sürgősségi fokozatosság 

alapján el kell végezni. Természetesen ezek költségvonzata a fenntartót terhelik. Sürgős 

feladat a tornateremhez tartozó vizesblokk felújítása, valamint a tornatermi parketta 

lakkozása. Szintén a rövidtávú célok közt kell szerepeltetni a tetőbeázások kezelését, mert 

ezzel a további állagromlás előzhető meg. A lapos tetők szigetelése, a cseréptetős épület 

javítása mellett sort kell keríteni az ereszcsatornák felújítására is. A tanügyi épület a 80-as 

évek közepe óta nem volt felújítva, ablakainak cseréje komoly energiahatékonysági tényező. 

Távlati álomnak tűnik a homlokzat szigetelése. A tantermek tisztasági festését, az 

amortizálódott iskolai bútorzat cseréjét a fokozatosság elvét követve el kell kezdeni. 

Szükséges a városképet romboló homlokzati festés, faljavítás. Balesetvédelmi szempontból is 

figyelni kell a tanügyi folyosó csúszásmentesítésére. Jelen állás szerint nem sok esély 

mutatkozik a műhelyek eszközparkjának bővítésére, így nagy figyelmet kell szentelni a 

szakszerű használatukra. Hosszú távú működtetésük - a tanterület művelésére gondolva- az 

intézmény önálló bevételi forrását is megalapozza. Az elavult számítógép park cseréje 

időszerűvé válik. A kormányzati elképzelésekhez igazodva megtörtént a 2014-es informatikai 

fejlesztési program adatszolgáltatása. A 2012-ben üzembe állított napelemek bővítése a 

pályázati lehetőségektől függ. A távlati célok között szerepelhet a jelenleg nem hasznosított 

helyiségek, épületegységek felújítása. Pénz és ötlet kérdése az új épület padlásán kialakításra 

kerülő közösségi tér megvalósítása. Szintén lehetőség a pincelőtér modernizálása, vagy a 

kondicionáló gépek pincetérbe helyezése. Fontosnak tartom a tanügyi épület emeleti auláját 
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ülőbútorokkal berendezni. A kerti bútorzat telepítése is a közösségi élmények színterét 

szolgálhatják. 

  

 

5.3  Képzési struktúra 

 
 Sokan a képzési kínálat bővítésében látják az iskola jövőjét. Valójában arra kell 

koncentrálnunk, amihez tárgyi és személyi feltételeink adottak. Hatékony együttműködéssel 

meg kell őriznünk jelenlegi képzési struktúránk alapjait. A beiskolázási tevékenységet úgy 

kell szerveznünk, hogy az általános iskolások pályaorientációja iskolánk felé irányuljon. 

Olyan diákokat kell az életbe bocsájtanunk, akik megállják a helyüket szakmájukban. Ehhez 

természetesen jól működtetett pályakövetési rendszerre is szükség van. A Munkaügyi 

Központtal karöltve figyelnünk kell a vonzáskörzetben indukálódó munkaerő igényre. Jelen 

pillanatban a Nyugat-Magyarországi járműgyártás felfutása komoly lehetőséget rejt az 

autószerelő, ipari gépész képzés alapjának. A város olyan szempontból szerencsés helyzetben 

van, hogy a klaszterhez tartozó három város (Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd) által 

kirajzolt háromszög központjában található. A fenntartó segítségével meg kell tennünk 

mindent, hogy az iskolai hagyományok alapját képező mezőgazdasági gépész képzést tovább 

folytathassuk. Beiskolázási területünk az Őrség és a Vasi Hegyhát egyéni gazdaságai és 

kisvállalkozásai igénylik ezt a képzést. Az eladó képzés jövőjét nagymértékben 

befolyásolhatja a képzéshez tartozó gyakorlatok szervezése. Egyenlőre kevés cég kínálja a 

gyakorlati képzés feltételeinek teljes vertikumát. A képzési profil bővítésének esélyét 

növelheti a város legnagyobb foglalkoztatójának, az EGIS-nek  növekvő munkaerő-igénye. A 

gyógyszergyártó képzésnek vannak a múltból örökölt tapasztalatai. Sajnos a környéken a 

könnyűipari cégek megszűnése miatt beszűkült a nők foglalkoztatási esélye, így képzésük is. 

De nyitott szemmel kell járni, mert az esetleg városunkba települő cégek munkaerő igényét 

fel kell vállalnunk kielégíteni. Tanfolyami képzéseket önköltséges áron lehet szervezni. A 

Munkaügyi Központ által támogatott képzéseknek helyt kívánok nyújtani (alapfokú ív, gáz és 

fogyóelektródás hegesztő, számítógép-kezelői, Auto-CAD, CNC megmunkálói, 

mezőgazdasági gépkezelői képzés). 

 

5.4  A pedagógiai munka hatékonyságának fokozása 

 
 Sokoldalú pedagógiai munkánk rengeteg lehetőséget teremt sikerélmények gyűjtésére. 

Közismereti tantárgyak oktatása során a kulcskompetenciák fejlesztésére kell törekedni. 

Differenciált, feladat-centrikus, problémamegoldó oktatásban kell részesíteni diákjainkat. A 

szakmai képzések során fejleszteni kell az önállóságot, kreativitást, munkafegyelmet, 

kitartást. Valójában e tulajdonságokat nem csak diákjainkban, hanem az alkalmazotti körtől is 

elvárjuk. Az iskolai munkarend fegyelmet kíván mindenkitől. Az iskolai ellenőrzéseket 

egyrészt ezen elvárható munkafegyelem fenntartásának, másrészt az egymástól tanulás 

szellemiségének szentelem. Az egységes pedagógiai szemlélet mellett híve vagyok az alkotói 

aktivitásnak, az újító szellemiségnek. Támogatom kollégáim továbbképzési, átképzési 

szándékát. Valójában ez nem is csak támogatás, egyes esetekben elvárás, az alkalmazás 

feltétele. Ösztönzöm tanártársaimat pedagógiai értékeik kiteljesedésében. Számítok arra, hogy 

a pedagógus életpálya modell szintén ösztönző hatást fejt ki. A képességekhez igazított 

oktatásban nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a lemaradók felzárkóztatására. Szükséges a 

korrepetálási lehetőségeket kiaknázni. Tehetséges tanulóinkat fel kell készíteni a szakmai, 

közismereti tanulmányi versenyek eredményes megvívására. Az oktatásban a kor igényeinek 

megfelelően növelni kell az infokommunikációs eszközök használatát.  
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5.5  Gyermek és ifjúságvédelem feladatok 

 
 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok mennyisége és jellege átalakulóban van. Az 

idei tanév végéig ifjúságvédelmi felelős végezte e felelősségteljes munkát. Az ezzel 

kapcsolatos teendők a következő tanévtől az osztályfőnökökre hárulnak. A feladatok között 

szerepel a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a magatartási, 

beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók kiszűrése. Továbbra is hatékonyan fel 

kell tárni a tanulókat veszélyeztető okokat és a pedagógiai eszközök széles tárát kell 

alkalmazni a káros hatások megelőzésére. Sok esetben a tanulók érdekében indokolt a 

hatósági eljárás kezdeményezése. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több probléma 

jelentkezik, melyek már nem oldhatók meg az iskola falain belül. Ilyen esetekben külső 

szakértők, pszichológus bevonása indokolt. Támogatásomról biztosítom az osztályfőnököket 

e szerteágazó feladatok megoldásában. Ösztönzöm őket, az Útravaló MACIKA pályázati 

program mentori tevékenységének végzésére. 

 

5.6  Diákönkormányzat segítése 

 
 Tíz évig voltam a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus. Tudom, mennyire 

fontos szerepe van ennek a szervezetnek a közösségé válásban, a közösséget vállalásban. 

Lehetőségeimhez képest maximálisan támogatni kívánom a DÖK eredményes működtetését. 

Kötelességemnek érzem programjaik látogatását, ezzel is éreztetve fontosságát. 

Természetesen döntéseik autonómiáját messzemenően fent kívánom tartani. 

Együttműködésükben bízom az iskola szebbé, élhetőbbé alakító munkámban. Fontos szerepet 

szánok  nekik, a diák közösségi szolgálatok teljesítésében, koordinálásában.  

 

5.7  Külső kapcsolatok ápolása 

 
 Jól működő kapcsolatrendszerünk megőrzése továbbra is fontos feladat. A szakképzés 

jövőjének és ebben iskolánk jövőjének meghatározása érdekében hosszú távú, jó kapcsolat 

kiépítésére törekszem a Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara valamint a Megyei 

Fejlesztési és Képzési Bizottság képviselőivel. Konstruktív együttműködésünk záloga lehet a 

helyi szakképzés fejlesztésének.  

 Fokozni kívánom a szülői közösségek aktivitását, mind osztály, mind iskolai szinten. 

Támogatásuk elengedhetetlenül fontos a diákok nevelésében. A környező iskoláknak sikerült 

a szülőket bevonni az iskolaszépítési, karbantartási munkákba. Nálunk miért ne sikerülne? 

Ugyanakkor meg kell ismerni a szülők elvárásait, és szükség esetén akár céljaink 

módosítására is sort kell keríteni. 

 Meg kell ragadnom minden olyan lehetőséget, ahol az iskolában folyó munkát 

bemutathatom. Fontos feladat a kapcsolatok ápolása az írott és elektronikus sajtó 

munkatársaival. A jó PR tevékenység fontos láncszeme az iskolai honlap működtetése.  

 Kölcsönös érdekeket szolgál a város és környék kulturális és sportegyesületeinek 

valamint iskolánknak az együttműködése. Tanulóink sikerei önbizalmat adhatnak, példát 

mutathatnak a többieknek is, nem utolsó sorban hírnevet hozhatnak iskolánknak. A 2012-13-

as tanévtől bevezetett kötelező közösségi szolgálat önkormányzatokat, egészségügyi, szociális 

intézményeket is partnereinkké állíthat.  
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 Tovább kell éltetni azokat a kapcsolatokat, melyek a beiskolázási területünk általános 

iskoláival megvolt. Éltetnünk kell a beiskolázási program elemeit. 

 Bekapcsolódva a Határtalanul pályázati programba, lehetőséget kell teremtenünk 

iskolánk tanulóinak, hogy a határon túli magyarsággal ismerkedjenek, belekóstoljanak az 

ottani munkakultúrába. 

 

 

6. Összegzés 
 

 

 Pályázati anyagom összeállításakor igyekeztem azt a tudást, tapasztalatot mobilizálni, 

amelyet a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolában eltöltött közel húsz év során 

szereztem. A négy év vezetői gyakorlat fokozta bennem azt az érzést, hogy ne csak az 

iskolában, hanem az iskoláért dolgozzak. 

 Olyan iskolát szeretnék, amely rugalmasan képes alkalmazkodni a kor kihívásaihoz, a 

társadalmi elvárásokhoz, igényekhez. Olyat, ahol alkotó légkörben tud együtt dolgozni tanár, 

diák, technikai dolgozó. Ahol a személyiségközpontúság következetességgel párosul. Csak 

így valósíthatjuk meg terveinkben megfogalmazott céljainkat, feladatainkat. Legyen közös a 

tervezés, céltudatos az irányítás, a végrehajtás során mindenki felelősségteljes, így az 

ellenőrzések a megerősítést szolgálhatják. Meggyőződésem, hogy hitelessé csak úgy 

válhatunk, ha a tantestület egységes pedagógiai szemléletet képvisel. 

 Nem vállalkozom teljesen új dolgokra, hisz az előző iskolavezetés elérte, hogy a 

Rázsó Körmend és környéke szakképzésében jelentős szerepet tölt be. A megkezdett úton 

kívánom az iskolát tovább vinni. 

 Ehhez az úthoz kérem az iskolai közösségek, a fenntartó, s valamennyi iskolahasználó 

támogató együttműködését! 

 

 

 

 

 

Körmend, 2013. július 3. 

 

 

                                                                                   Tisztelettel: 

 

                                                                                                           Lőrincz László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


