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AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉNEK PROGRAMJA 

1. Bevezetés 

A mai folyamatosan változó oktatási környezetben nehéz feladat egy igazgatói 

pályázat megírása. Az ambíció, a motiváltság kevés ahhoz, hogy reális célkitűzéseket 

tudjak megfogalmazni. Ahhoz, hogy az általam vázolt program megvalósítható legyen, 

pontos ismeretekkel kell rendelkeznem az iskola működéséről, hagyományairól,  

erőforrásairól, külső és belső kapcsolatrendszeréről és az intenzíven változó jogi 

szabályozásról. A szakképzés összetett világának áttekintése  szintén nem egyszerű feladat. 

A most nyugdíjba vonuló igazgató közel húsz évig volt az iskola vezetője. 

Lelkiismeretes munkájának köszönhetően egy törvényesen működő, erőforrásait, 

lehetőségeit maximálisan kihasználó intézményt hagyott utódjára. Embersége, 

személyisége miatt a tantestület valamennyi tagjának példaképévé vált. Az ő szellemiségét 

tovább kell vinni, hogy a körmendi szakképző magas színvonalon tudja biztosítani az itt 

tanuló diákok fejlődését. 

2000-ben kerültem a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolába, az eltelt 13 év 

alatt megismertem az iskola közismereti és szakképzéssel összefüggő feladatait, 

hagyományait és működésének rendjét. Osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként 

kipróbálhattam vezetői képességeimet. Munkatársaimmal, az iskola dolgozóival 

igyekeztem jó munkakapcsolatot kialakítani. 

Ismerve az élet minden területén megnyilvánuló nehéz gazdasági helyzetet 

igyekszem a meglévő feltételek kihasználásával a folyamatos fejlődést biztosítani az 

intézmény működése számára. Célom, hogy kollégáimmal, az iskolahasználókkal 

demokratikus légkörben elősegítsem az iskola hosszú távú, erős alapokon nyugvó 

fenntarthatóságát. A program megvalósításához alapnak tekintem a tantestület 

szaktudását, tapasztalatait, kreativitását.  

 

2. Helyzetértékelés 

Az iskola jogelődje 1885-ben alakult, a körmendi szakképzés több mint 125 éve van 

jelen az oktatás palettáján. A jelenlegi szervezeti forma 1985-ben jött létre a 

szakmunkásképző és a szakközépiskola összeolvasztásával. A jelenlegi fenntartó 2013. április 

1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Szombathelyi Tankerülete. 
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Iskolánk működését tekintve összetett intézmény, hiszen szakközépiskola, szakiskola és 

felnőttek szakközépiskolája profillal is rendelkezik. Ha tovább bontjuk a sort, akkor 

érettségire épülő szakképzés és szakiskolai szakképzés is zajlik az intézmény keretein belül. 

Alapfeladatunk a város és vonzáskörzete munkaerő-piaci igényeinek kielégítése, a végzett 

tanulók sikeres munkába állásának segítése.  

A gazdasági válság(ok) következménye egyfajta erősödő társadalmi elégedetlenség 

mind az iskolák, mind az oktatás színvonalával szemben, miközben az iskoláktól egyre többet 

várnak el. A szülők körében növekedett a munkanélküliség, emelkedett az alkoholfogyasztás, 

felbomlott a hagyományos családmodell. A diákok morális és szociális fejlődését ezek a 

tények kedvezőtlenül befolyásolják, a tanárra hárul az elégtelen családi szocializáció 

korrekciója. Tapasztalatom szerint nagyon fontos a személyes példamutatás, a nyitottság a 

gyerekek felé. A pedagógiai feladatok többsége az osztályfőnökökre hárul. Ők foglalkoznak a 

közösségépítéssel, a szülőkkel való kapcsolattartással, a pályaválasztáshoz kötődő 

feladatokkal, a megelőző gyermekvédelemmel. A nevelés a pedagógusok társadalmi 

szerepvállalása, amiből az utóbbi években egyre nagyobb szelet hárul ránk. 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai a 

2012/13-as tanévben módosított alapdokumentumokban kerültek rögzítésre, megerősítésre. A 

nevelés fő célkitűzései között szerepel az európai, humanista hagyományokra épülő 

erkölcsiség és szellemiség kialakítása, képesség-és készségfejlesztés. Kiemelten kívánunk 

foglalkozni az idegen nyelvi, az informatikai és a kommunikációs kompetenciák 

fejlesztésével. Nagy hangsúlyt kap a kilencedik osztályosok felzárkóztatása, a hátrányos 

helyzetűek gondozása és az esélyegyenlőség javítása. Az egészséges életmódra nevelés, a 

felvilágosító-megelőző tevékenység különösen a kamaszkorban jut fontos szerephez. Az 

iskolai nevelés egészét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a 

szolidaritás szellemi és erkölcsi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint a fenntartható 

fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. Pedagógiai kultúránkat az 

egyéni bánásmódra való törekvés, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az 

életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a 

tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. Célunk 

a széleskörű általános műveltségi ismeretek nyújtása, korszerű, teljesítményképes szakmai 

tudás megszerzésének biztosítása. 
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2.1. Tárgyi feltételek 

Az iskola székhelye Körmend, Rákóczi utca 2. szám alatt található. A 2,5 ha területű 

ingatlanon vannak a tanügyi épületek (főépület, új épület, technológia) és a tanműhelyek 

(kárpitos, asztalos, autószerelő, lakatos, erőgép, munkagép, gépjármű-diagnosztikai 

műhelyek). Iskolánkhoz tartozik az úgynevezett „vadlak”, mely régen szintén 

tanműhelyként szolgálta az oktatást, ma a raktározásra, járművek tárolására használjuk és 

egy több mint 47 hektáros tanterület, melyen növénytermesztést folytatunk.  

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola főépületének homlokzata a 8-as főútra 

néz. 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. Ebben az épületrészben található az igazgatói iroda, tanári 

szoba, tizenegy tanterem (kettő közülük digitális táblával felszerelt), tornaterem, könyvtár, 

valamint a kémia és történelem szertárak. Az elméleti oktatás jelentős része itt folyik. Az 

épület folyosóin elhelyezett vitrinekben az egyes szakmák és tantárgyak szemléltető modelljei 

kerülnek bemutatásra. A padlástérben háromállásos lőtér van kialakítva. Az épület jellemzően 

leromlott állapotú, szükség lenne külső és belső felújításokra. A Megyei Önkormányzat 

pályázatának köszönhetően az épületen napkollektorokat helyeztek el, melyet 

villamosenergia-termelésre használunk. Ezt a beruházást 2013 áprilisában állították üzembe, s 

ezáltal csökkennek az intézmény működési költségei. 

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. Ebben az épületrészben kapott helyet az új kereskedelmi 

kabinet, a taniroda, a faipari szaktanterem és egy multimédiás terem. A termek korszerűen 

felszereltek, az eszközpark modern, s ez elősegíti a magas színvonalú oktatást és szakmai 

képzést. Modern számítógépek, digitális tábla, fénymásoló, irodatechnikai eszközök segítik az 

ügyintéző képzést. A kereskedelmi kabinetben vonalkód-olvasóval ellátott pénztárgépek, 

számítógép és mintabolt áll a tanulók rendelkezésére. A faipari szaktanteremben interaktív 

tábla teszi lehetővé a színvonalasabb oktatást. Itt található egy 80 fő befogadására alkalmas 

közösségi helyiség, mely multimédiás eszközökkel teljes körűen felszerelt, konferenciák, 

előadások megtartására alkalmas. 
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A főépület melletti technológia épülete 2001-ben lett felújítva. A kétemeletes épület 

földszintjén gyakorlati tanműhelyek: a forgácsolóműhely, a varróműhely került kialakításra, 

ezen kívül egy korszerűen felszerelt informatikaterem és anyagvizsgáló szaktanterem 

található. A varróműhely a könnyűipar kistérségi szinten történő teljes megszűnése és az 

ebből adódó sikertelen beiskolázások miatt az elmúlt években nem lett használva, 

berendezése elavult. Az első emeleten van a nyelvi terem, két számítástechnika terem, 

valamint a hidraulika és pneumatika szaktanterem és az elektromos mérőlabor. A második 

emeleten az osztálytermeken kívül a szakrajz tanterem, a fizikai előadó és szertárak 

találhatók. Ebben az épületrészben 5 terem digitális táblával ellátott, a számítógépek a kor 

követelményeinek megfelelnek. Ez az épület is jelentősen elhasználódott, több szempontból is 

szükség van a felújítására. 

Az intézményben képzett szakmák gyakorlati foglalkozásai iskolai és üzemi 

tanműhelyekben, valamint vállalkozóknál kerülnek lebonyolításra. Az iskolában több jól 

felszerelt tanműhely áll a szakmai képzés szolgálatában, ahol a tanulók elsajátíthatják a 

pályaorientációs és szakmai alapozó ismereteket, valamint megalapozhatják gyakorlati 

ismereteiket a külső gyakorlóhelyekre kerülés előtt. A tanműhelyek eszközállománya 

folyamatos frissítésre, utánpótlásra szorul. Ahhoz, hogy képzésünk korszerű legyen, annak 

elengedhetetlen feltétele a modernizálás. A szakmai gyakorlati képzéseinkhez tartozó 

eszközfejlesztéseinket 2012. december 31-ig a szakképzési alap támogatásából 

finanszíroztuk, a következő időszakban erre nem lesz lehetőség, valószínű pályázati úton a 

központi decentralizált alapból tudjuk biztosítani. A szakképzési alap fejlesztési 

támogatásokból az eszközpark folyamatosan és jelentős mértékben megújult, melyből 

évenkénti bontásban a legjelentősebb fejlesztéseket emelem ki:  

Év Beérkezett összeg 

(mFt) 
Megvalósított fejlesztés 

2008 26.812 2 db traktor, mezőgazdasági gépek, gépjármű 

diagnosztikai eszközök, esztergagépek 

2009 24.321 garázsipari berendezések, faipari kisgépek, 

szállítójárművek 

2010 28.154  asztalos megmunkáló gép, kárpitos asztalok, 

IKT eszközök 

2011 31.391  oktatótraktor, váltva forgató eke, tanirodai 

számítógéppark 

2012 21.940 kárpitos és autószerelő műhely fejlesztése, 

hegesztőgépek 
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Külön kell foglalkozni a számítástechnikai eszközpark fejlettségével. A meglévő 

géppark cseréje folyamatos, egy számítástechnika teremben teljes egészében megvalósult, 

ezáltal a diákok korszerű, érintőképernyős gépeken tanulhatnak. A jelenlegi eszközállományt 

tekintve iskolánkban kb. minden harmadik tanulóra jut egy munkaállomás. A helyi 

számítógépes hálózat 100 %-a kapcsolódik a hálózatra és rendelkezik internet eléréssel. A 

jelenleg meglévő négy informatikai szaktanterem közül egy teremben rádiós hálózat került 

kialakításra. A Sulinet – Közháló program keretében kapott 4 Mbit/sec sávszélességű ADSL 

Internetkapcsolat mellé - a 2010/11. tanévben - egy 15 Mbit/sec sávszélességű internet 

hozzáférést vásároltunk.  

Két számítástechnika termet csak az informatika oktatására, míg a másik kettőt egyéb 

más tárgyak oktatására is használunk.  A multimédiás termekben és a szaktantermek egy 

részében a tanári gépen elérhető az internet és az interaktív táblák segítségével az IKT-

eszközök is alkalmazhatók az ott tartott tanórák keretében. Az intézményben jelenleg 9 

interaktív tábla található, melyek informatikai termekben, illetve szaktantermekben kerültek 

felszerelésre. Ezekben a helyiségekben a projektor is rögzített. A tanulói netbookok órai 

használatát a nyelvi laborban és az egyik multimédiás teremben biztosítjuk. Ezekben a 

helyiségekben megvalósult a mobil tanulói munkaállomások elhelyezése, a gépek hálózatra 

való csatlakoztatása, és lehetőség van vezeték nélküli internet elérésre.  

A tanáriban három számítógép áll a pedagógusok rendelkezésére, mely segíti az órára 

való felkészülést, az adminisztrációs munkák elkészítését. Ezeket a számítógépeket a kollégák 

egyre nagyobb része rendszeresen használja, sokszor bizonyul kevésnek a számuk. 

Az oktatási tevékenységet kiszolgáló egyéb helyiségek állapotára jellemzően 

elmondható a nagyfokú leamortizáltság. A kémiai és fizikai szertárak fejlesztése az utóbbi 

tíz évben elmaradt, emiatt csak korlátozottan használhatók eszközeik. A 200 m
2
-es 

tornaterem a hozzá tartozó két öltözővel szintén mielőbbi felújításra szorul, a szertárban 

található eszközök megújításával talán a mindennapos testnevelés is  népszerűbb lenne a 

diákok körében. Rendelkezünk egy 40 m
2
 alapterületű kondicionáló teremmel, melyet a 

tanulók iskola után is szívesen használnak, de felszereltsége nagyon szegényes. Az 

ÁNTSZ által előírt orvosi szoba és a váróterem néhány évvel ezelőtt került kialakításra. A 

könyvtárban található könyvek átlagéletkora húsz év. A könyvállomány fejlesztése az 

utóbbi évek során minimális szinten valósult meg. Ennek fedezetét pályázati forrásból 

biztosítottuk, illetve ugyanennek a pályázatnak a keretében egyes tantárgyakhoz digitális 
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tananyagok kerültek beszerzésre. A stúdió az elmúlt években nem funkciójának 

megfelelően lett használva, az ünnepélyekkor használatos hangosító berendezéseket 

tároljuk ebben a helyiségben. A főépület emeletén található „aula” felszereltsége néhány 

műanyagszékből és asztalból áll.  

 

2.2. Személyi feltételek 

A pedagógiai munkát a 2012/13-as tanévben 24 aktív pedagógus és 2 óraadó tanár látta 

el. Három kolléganő jelenleg gyesen van, előreláthatólag ők a 2014/15-ös tanévben állnak 

munkába. Az elmúlt öt évben drasztikusan csökkent a foglalkoztatott pedagógusok száma, 13 

fővel lettünk kevesebben. A tanév végén további két személy vonult nyugdíjba. A következő 

tanévben 12 közismereti és 10 szakmai tanár látja el a feladatokat, közülük egy kolléganő 

várhatóan kérni fogja 40 éves munkaviszonyára tekintettel a nyugdíjazást, egy kolléganő 

pedig január elejére várja gyermekét. Ez a létszám az új törvényi rendelkezések, a műszaki 

tanárok számának csökkenése, a testnevelés óraszámok növekedése, valamint a következő 

tanévtől indítandó képzések magasabb óraszámai miatt nem elég a tanév indításához, szükség 

van új pedagógusok alkalmazására.  

Sajnos a tanárok egyre kedvezőtlenebb társadalmi, gazdasági környezetben dolgoznak, 

és az oktatást érintő folyamatos jogszabályi változások is nehezítik munkánkat. A gyakran 

változó oktatáspolitikai tendenciák felesleges terheket rónak a pedagógusokra. Miközben a 

feladatok száma folyamatosan növekszik, addig az iskolák és a pedagógusok anyagi helyzete 

romlik. Sok pedagógus délutáni különórákon egészíti ki a fizetését, emiatt az iskolában nem 

tud száz százalékosan teljesíteni. A tanárok társadalmi megítélése sem pozitív, nem ők a 

diákok példaképei.  

A törvény szerint főállású könyvtáros, rendszergazda foglalkoztatása is szükséges, jelen 

pillanatban nem rendelkezik ehhez szükséges végzettséggel egy alkalmazott sem. A 

köznevelési törvény a következő tanévtől nem teszi lehetővé, hogy az ifjúságvédelmi 

feladatokkal külön személy foglalkozzon. Iskolánk tanulóit tekintve nagy szükség lenne 

munkájára, így viszont az osztályfőnökökre hárul ez a feladat is. 

Az intézmény öt éves továbbképzési programmal rendelkezik, melyet évente felülbírál 

az iskola vezetése a tantestület véleménye alapján. A nevelőtestület tagjai hétéves 

ciklusonként kötelezettek a 120 órás továbbképzések elvégzésére, melyet zömében a TÁMOP 

3.1.4, a HEFOP 1.3., illetve a Savaria és a Vasi TISZK keretében szereztek meg. A 
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köznevelési törvény értelmében szükséges egyetemi kiegészítő szakot is többen az elmúlt öt 

évben szerezték meg (2 fő történelem, 1 fő fizika, 1 fő német nyelv, 2 fő matematika 

mesterképzésen), pedagógus szakvizsgát 3 fő tett. Négy tanár érettségi vizsgaelnöki 

képesítéssel rendelkezik, szakmai vizsgaelnöki feladatok ellátására két jelölt van. A 

közismereti tanárok közül 9 tanárnak egy szakból, négy főnek két tantárgyból van egyetemi 

oklevele. A szakképzésben oktatók 1 fő kivételével felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A 

kárpitos gyakorlati oktatónak középiskolai végzettsége, a szakiránynak megfelelő kárpitos 

szakmája és öt éves szakmai gyakorlata van. 

Mivel a megvalósult pályázatok kötelező fenntartása, valamint a köznevelési törvény is 

kiemelten kezeli az infokommunikációs technológiák alkalmazását, ezért fontos, hogy a 

pedagógusok megfelelő informatikai kompetenciákkal rendelkezzenek. A tanárok közül 3 fő 

rendelkezik felsőfokú számítástechnikai képesítéssel. ECDL-bizonyítványa a tanári állomány 

45%-ának van. A tanárok 59%-a végzett valamilyen, legalább 30 órás informatikával, 

számítógép-használattal összefüggő tanfolyamot, és 55%-a vett részt már valamilyen 

informatikával kapcsolatos módszertani képzésen is. A TIOP és TÁMOP pályázatok során 6 

pedagógus IKT továbbképzésen vett részt. Az „Interaktív tábla használata a pedagógiai 

gyakorlatban” című 10 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési programon 7-en, a tanulói 

laptop program megvalósítását segítő SMART szoftverek oktatásán is több pedagógus kolléga 

vett részt. Elgondolkodtató tény, hogy a tanárok 10% egyáltalán nem vett részt semmilyen 

informatikai, módszertani képzésen.  

A pedagógusok és az iskolavezetés munkáját egy iskolatitkár segíti. 

A technikai állomány létszáma 9 fővel csökkent az elmúlt 5 évben, a takarítás részben 

külső cégnek került kiadásra. A gazdasági adminisztrációt két alkalmazott látja el, munkájuk a 

nagymennyiségű leltár kezelése, illetve az adatszolgáltatás. A takarítónők száma három, a 

technológia épületében a takarítást külső cég végzi. Egy fő házmesteri, karbantartói teendőket 

lát el, egy fő gondnoki, anyagbeszerzői és gépjárművezetői, további egy fő szakmunkás 

karbantartási munkálatokat és a tanterület megmunkálásával kapcsolatos teendőket végez. A 

portási feladatokat esetleges karbantartói munkákkal egy ember végzi. Az intézmény 

nagyságát tekintve ez a foglalkoztatott létszám a minimális, ami a zavartalan működéshez 

szükséges. 
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2.3. Közismereti képzés  

Az intézményben folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a 

szakmai képzés szerves egységet alkot. A szakképzéssel párhuzamosan megvalósuló 

közismereti képzés több ágon folyik iskolánkban. A helyi tantervek a szakiskolai és 

szakközépiskolai kerettantervi követelményekre épülnek. Célunk a széleskörű általános 

műveltségi ismeretek nyújtása, kompetenciafejlesztés, kompetencia alapú oktatás az „egész 

életen át tartó tanulás” megalapozására, ezzel biztosítva a hátrányok csökkentését és a sikeres 

kompetenciamérést. A tehetséges tanulók felkészítése a továbbtanulásra és a felzárkóztatás 

kiemelt területek. 

A szakközépiskolában kifutó rendszerben a hagyományos kétszintű érettségire készítjük 

diákjainkat. Ebben az iskolatípusban az általános műveltséget megalapozó, azt kiterjesztő, 

megerősítő és a további műveltség megszerzését elősegítő nevelő-oktató tevékenység folyik.  

A tantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak 

biztosítják az általános műveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, 

az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. 

Célunk, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelős döntéseken alapuló, elsősorban 

a szakmai területeken folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a munkaerőpiac 

elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Tanulóinknak 

lehetőségük van közép- és emeltszintű érettségi vizsga teljesítésére is. A műszaki szakképzés 

miatt a közismereti képzésben a reálorientáció érvényesül. A természettudományok óraszámát 

úgy alakítottuk, hogy biztosítsuk az érettségire jelentkezéshez szükséges óraszámokat, illetve 

a lehetőséget előrehozott érettségi vizsga letételére. A 2013/14-es tanévtől a szakközépiskolai 

képzés is átalakul, diákjaink szakmai érettségi vizsgát tesznek. A választható tárgy ezáltal 

szakmai tantárgy lesz, így az érettségivel együtt munkakör betöltésére alkalmas bizonyítványt 

szereznek. Mivel a továbbtanulás lehetőségét továbbra is szeretnénk biztosítani 

tanítványainknak, a szabadon felhasználható keretet jellemzően a kötelező érettségi 

tantárgyakra és a természettudományokra fordítottuk. 

 A közismereti oktatás a szakiskolában a szakiskolai közismereti kerettanterv alapján 

folyik. Az előrehozott szakképzésben és a duális képzésben is a közismereti órák száma 

drasztikusan csökkent. A közismereti órákon tulajdonképpen kompetenciafejlesztés folyik. Az 

itt folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves 

egységet alkot. A szakiskolai nevelés különösen nagy figyelmet fordít a személyiség 
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fejlesztésre, az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, 

erkölcsi tudatosságuk erősítésére. A tanítási-tanulási folyamatban erősítjük a tanulókban a 

szakmához kötődő ismeretek önálló megszerzésének igényét, valamint alkalmasságukat 

egyéb ismeretek befogadására, értelmezésére, hasznosítására, az összefüggések felismerésére. 

Alapokat kapnak a munkahelyi-szakmai követelményeknek való megfeleléshez, valamint 

kommunikációs, idegen nyelvi és informatikai képességeik folyamatos fejlődéséhez. 

A felnőttek szakközépiskolájában két éves nappali képzésben szerezhetnek érettségi 

vizsgát azok a többségében szakiskolai OKJ-s végzettséget szerzett tanulók, akik még nem 

töltötték be a törvény által meghatározott életkort és vállalni tudják a mindennapos iskolába 

járást. A képzés óratervét a Kt. 69.§.(2) bekezdése alapján, az esti és levelező oktatásra 

készült óratervek figyelembevételével készítettük el, a 2013 márciusában megjelent 

kerettanterv 5. melléklet [12. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] alapján 

módosításra szorul. A képzés célja: a „fiatal felnőttek” részére biztosítani egy olyan oktatási-

nevelési programot, amelynek elvégzése után és az érettségi bizonyítvány birtokában esélyeik 

a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez javulnak. Az érettségit megszerezni kívánó jobb 

képességű szakiskolai tanulók számára, külön felkészülési program alapján biztosítani 

kívánjuk tovább tanulásukat a felnőttek középiskolájában a 11 -12. évfolyamon.  

2.4. Szakképzés 

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola alternatív lehetőségeket nyújt a képzési 

idő, az iskolatípus és a megszerezhető szakmai végzettség tekintetében. A szakképzési 

évfolyamokon szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára való felkészítés folyik. 

Lehetővé kell tennünk a szakiskolai tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és 

szociális hátrányok felszámolását, a munkaerőpiacon piacképes szakképesítés megszerzését. 

Alapvető célunk, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai vizsgát tenni, majd 

szakmájukban elhelyezkedni. Tudásuk, képességeik és készségeik pedig feleljenek meg a 

munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. 

 Az iskola saját helyi tanterv alapján végzi nevelő-oktató munkáját, melynek alapjai a 

közoktatási rendszer intézményeinek működtetésére vonatkozó jogszabályi előírások, a 

Nemzeti Alaptanterv műveltségterületekre és a Kerettantervek tantárgyakra vonatkozó 

előírásai, valamint a körmendi és vonzáskörzeti sajátosságok, munkaerő piaci igények. Az 

iskola helyi tanterve a köznevelési és szakképzési törvény módosításai, valamint az új 

kerettantervek és a szakképzési vizsgakövetelmények változtatásai miatt módosításra került.  
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A 2013 szeptemberétől életbelépő törvényi módosítások miatt a kifutórendszerben lévő 

és új típusú képzések is egyidejűleg zajlanak az intézményben. A 2013 szeptembere előtt 

indult szakképzés esetén lehetőség van a korábbi szabályok szerinti befejezésére, de a 12. 

évfolyamos tanuló a 2013/14-es tanévben (amennyiben az előzetes szakmai ismeret nem kerül 

beszámításra) – érettségi után - csak az új OKJ szerinti két éves képzésre iratkozhat be. A 

2013 szeptemberétől induló szakképzés fő szabálya, hogy már csak az új szabályozás szerint 

indítható iskolai rendszerben képzés, a szakiskolában és szakközépiskolában egyaránt. A 

szakmák tanulásának feltétele a tanuló részére gyakorlati képzésben való részvétel. .A 

szakközépiskolában iskolai tanműhelyben biztosítjuk a diákok gyakorlati képzését, ezen kívül 

külső gazdasági egységeknél is kell gyakorlatot teljesíteniük. 

Szakközépiskolai képzésben a következő tanév 9. évfolyamán az új kerettantervnek 

megfelelően 29 közismereti óra és 6 szakmai óra a heti órakeret, a képzés kimenetele érettségi 

vizsga, mely a kötelező tantárgyakon kívül választott szakmai tantárgyból áll. Az ilyen típusú 

szakmai érettségi olyan képesítést ad, mely meghatározott munkakör betöltésére alkalmassá 

teszi a továbbtanulni nem szándékozó tanulókat. A 10, 11, 12. évfolyamokon a korábbi 

éveknek megfelelően (adott évek helyi tanterve alapján) kifutó rendszerű képzés van.  Ennek 

megfelelően változtak az érettségire épülő képzéseink is, melyek az új OKJ szerint indíthatók. 

A szakmai érettségit szerzett tanulók számára, az adott szak képzése egy évre szűkül, mert a 

13. évfolyam tananyagtartalma lefedi a 4 éves képzés szakmai óraszámait és tananyagát. 

Amennyiben előzetes szakmai ismeret nem kerül beszámításba a képzési idő két év. 

A 2013/14. tanévtől képzési palettánk szakközépiskolára:  

Ágazat száma, megnevezése Betölthető munkakör/végezhető tevékenység 

(FEOR-08 alapján) 

XIII. Informatika 3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó 

XXII. Közlekedésgépész 8211/12 Karosszéria összeszerelő 

XXV. Ügyvitel 4112/1 Adminisztrációs ügyintéző 

XXVI. Kereskedelem 3622/15 Kereskedelmi ügyintéző 
 

A tanévenként indított osztályok száma és a tényleges arányok a jelentkezők számától és 

szándékától függ. A 2013/14-es tanévben a közlekedésgépész és kereskedelem 

szakmacsoportok indulnak. 
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Érettségi utáni szakmai irányok a 2013/14. tanévtől: 

Ágazat száma, megnevezése Szakmai kimenet (OKJ szerinti) 

XIII. Informatika 54 481 02 Gazdasági informatikus 

XXII. Közlekedésgépész 54 525 02 Autószerelő 

XXV. Ügyvitel 54 346 02 Ügyviteli titkár 

XXVI. Kereskedelem 54 345 01 Logisztikai ügyintéző 

XXVI. Kereskedelem 54 341 01 Kereskedő 

 

A beiskolázás eddigi adatai alapján a logisztikai ügyintéző és az autószerelő szakképesítés 

indítása várható a következő tanévben.  

A szakiskolai képzés még összetettebb. Az induló kilencedikes osztályokban 

bevezetésre kerül a duális képzés az új közismereti és szakmai kerettanterveknek 

megfelelően. A három éves képzés keretében szakmai elmélet és szakmai gyakorlat oktatása 

folyik. Választható szakmák: eladó, kárpitos, asztalos, mezőgazdasági/ipari gépész. A 

beiskolázás eredményeként az eladó és a mezőgazdasági gépész szakmák indítása várható a 

2013/14. tanévben. Ezeknél a képzéseknél fontos szerepe van a szintvizsga letételének, amit a 

tanulóknak már az első év második félévében teljesíteni kell. A 10. osztályosok előrehozott 

szakképzési programban tanulnak a 2011. évi SZVK alapján. Ez is három éves, szakmai és 

elméleti tárgyakat tartalmaz, fontos eleme a szintvizsga, melyet a képzési idő felénél kell 

teljesíteni ahhoz, hogy a tanulók külső gyakorlati helyen tanulhassanak. A 11. évfolyamosok 

a korábbi 2+2 éves rendszerben indultak, jelenleg a szakiskolai szakmai képzést kezdik. Az 

iskolák választási lehetőséget kaptak, hogy az egyes szakmákat a 2012. augusztus 31-én 

érvényben lévő SZVK alapján végzik, vagy bevezetik a duális képzést. Ezt mérlegelve az 

eladó szakmában a duális képzés bevezetése, míg a bútorasztalos, kárpitos, mezőgazdasági 

gépszerelő szakmákban a korábbi SZVK alkalmazása mellett döntött az iskola vezetése a 

szaktanárokkal egyetértésben. A végzős, 12-esek szintén 2+2 éves képzésben kifutó 

rendszerben tanulnak. A mezőgazdasági gépszerelők kivételével tanulószerződés alapján, 

külső képzőhelyeken folyik a gyakorlati képzésük.  
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2.5. Számszerű mutatók 

Az iskola működésének az egyik legfontosabb meghatározó tényezője, a minket 

választó nyolcadikosok száma. Hangsúlyozottan befolyásolta képzéseinket az elmúlt 

években a demográfiai hullám és a körmendi munkaerő-piaci igények néha drasztikusnak 

tűnő változása. Ehhez hozzájárul a szakképzés és gimnáziumi képzés viszonyának 

torzulása, aminek következtében a beírt tanulók létszáma az elmúlt öt évben 16%-kal 

csökkent. 

A tanulólétszám alakulása az elmúlt öt tanév során:  

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

Szakiskola 97 102 121 112 40 

Szakiskolai szakképzés 115 101 97 100 141 

Szakközépiskola 111 110 120 105 115 

Érettségire épülő szakképzés 52 32 32 21 10 

Felnőttek szakközépiskolája 43 39 40 40 44 

Beírt 418 384 413 378 350 

Osztályok száma 17 17 17 17 15 

Átlag osztálylétszám 24,6  23 24 22 23 

 

A statisztikai adatok mutatják, hogy az osztályok száma az elmúlt tanévben kettővel 

csökkent, ami annak a következménye, hogy nem tudtunk érettségire épülő szakképzést 

indítani. Az osztályok átlaglétszáma viszonylag állandó. A szakiskolai tanulók létszáma azért 

csökkent ilyen nagymértékben, mert az előre hozott szakképzési program miatt a bejövő 

kilencedikesek egyszerre a szakiskolai szakképzésbe kapcsolódtak be. A munkaerő-piaci és 

családi gondok enyhítése érdekében indított felnőttek középiskolájának nappali tagozatát, 

a fogyó szakiskolai tanuló létszám miatt csak 1-1 osztállyal tudjuk működtetni. Egyes 

szakmákra évek óta nem tudtunk beiskolázni a csoportindításhoz elegendő számú tanulót 

(nőiruhakészítő, mezőgazdasági gépésztechnikus, szerkezetlakatos). Sajnos ezen okok 

miatt jelentősen visszaesett a kollégiumi létszámunk, ezért 2010-ben megszüntettük a 

kollégium működését. Beiskolázáskor jellemzően a szakiskolai tanulólétszám van 

fogyóban, a szülők a pályaválasztásnál nem veszik figyelembe a munkaerő-piaci hátteret. 
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Kedvezőtlenül befolyásolja tanulólétszámunk stabilitásának a viszonylag magas 

lemorzsolódási arány, amely időnként a 4-5 %-ot is eléri. Szinte minden egyes lemaradó 

tanuló sorsát külön is figyelemmel kísérve megállapítható, hogy az általános iskolai 

pályaválasztási döntések, a szülői befolyásolás és a munkaerő-piaci távlatok nem mindig 

esnek egybe a tanulók valóságos képességszintjével és munkába állási szándékával.  

Lemorzsolódási mutatók: 

 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Szakiskola 14 10 30 20 40 

Szakiskolai szakképzés 9 3 1 10 10 

Szakközépiskola 4 8 6 12 7 

Érettségire épülő szakképzés 4 1 0 0 1 

Felnőttek szakközépiskolája 5 3 2 2 5 

Összesen 36 25 39 44 63 

 

A tanulói magatartási problémák közül kiemelésre kívánkozik a mulasztások, ezen 

belül is az igazolatlan mulasztások számának növekedése. Miután törvényben meghatározott 

jelzési kötelezettséggel jár a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása, az elmúlt tanévben a 

jegyzőt 48 alkalommal, a szülőt 145 alkalommal értesítettük a tanulók igazolatlan 

mulasztásairól. Legkirívóbb ez a helyzet a 9. szakiskolai osztályokban, ahol az egy főre eső 

igazolatlan órák száma 55, az igazoltaké pedig 160. (Iskolai összes:16 óra, ill. 105 óra)  

A Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskolába jelentkező tanulók többsége átlagos 

vagy az alatti képességszinttel rendelkezik, sokan csonka családból érkeznek, és egyre 

több diák maga is dolgozik családja fenntartásáért. A 2012/13. tanévben iskolánk 344 

tanulójából a szakközepesek közül 27 fő hátrányos, 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű, míg 

a szakképzősök közül 59 fő hátrányos, 21 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű. Az SNI 

kategóriába 3 főt sorolhatunk. Egyre emelkedik a tanulási nehézséggel küzdő diákok száma 

is, akiknél nincs meg az írott kommunikáció alkalmazásának a képessége sem. 
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A jó eredmények (3,5 feletti tanulmányi átlag) és a sikertelenségek összevetése: 

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

 jó bukás jó bukás jó bukás jó bukás jó bukás 

Szakiskola 17 33 13 38 18 52 11 36 20 26 

Szakközépiskola 32 24 34 44 29 42 57 35 32 37 

Szakképzés 45 23 38 22 45 20 25 24 23 24 

összesen 94 80 85 104 92 114 93 95 75 87 

 

A szakközépiskolai bukások okát abban látom, hogy az érettségi vizsga 

követelményszintjéhez kell igazítani a tananyagot. A szakiskolai sikertelenségek oka a 

tanulók alulmotiváltsága és alacsony képességszintje. Összességében a bukások száma az 

elmúlt tanévben csökkent, de sajnos a gyereklétszám is. Ha százalékosan vizsgáltam volna az 

eredményeket, akkor növekedést tapasztaltunk volna. A jó eredmények elsődlegesen a 

szakközépiskolára jellemzőek, hiszen az itt tanulók többsége motivált az érettségi 

megszerzésében. A szakképző évfolyamok tanulói között is nagyszámú a jó eredmény, mely a 

sikeres szakmai vizsga feltétele is egyben. 

Az iskolák teljesítményének fontos mérője az országos kompetenciamérés. A konkrét 

adatok vizsgálata előtt fontos megjegyeznem, hogy a mi diákjaink alulmotiváltak, tisztában 

vannak vele, hogy nincs következménye a mérésen elért eredményüknek.  

Mint az alábbi diagramokon is látszik a 2012-es felmérések jobb eredményeket 

mutatnak az előző évinél, a szakiskolások szövegértési eredményei, ellenben csak 

kismértékben javultak. A rendelkezésre álló várható eredmény a tanulók CSH-indexe alapján 

azonban elmondható, hogy diákjaink a vártnál jobban teljesítettek. 
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A viszonylag gyengébb eredményszintek okai összetettek, némely tanulónál gondot 

jelent az értő olvasási, logikai és az önálló tanulási képesség hiánya, ráadásul nincs meg 

minden diáknál a tanulást ösztönző családi háttér. Sajnos az iskola huzamosabb ideje nem 

tud megfelelő órakeretet fordítani a felzárkóztatásra, az együtt indulók szintre hozására, a 

rászoruló tanulók fejlesztő foglalkozására. 

Az iskola diákjai szaktárgyi és szakmai versenyeken rendszeresen részt vesznek.  

Az elmúlt években gyarapodott a közismereti versenyeken indulók száma. A 

szakiskolások közismereti versenyén történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika-

fizika, informatika tantárgyakból elindult tanulóink váltakozó sikerrel szerepeltek. Az 

idegen nyelvből hirdetett versenyeken egyre eredményesebbek diákjaink.  

A szakképzés területén komolyabb eredményt két szakmaterületen említhetünk, 

mely a felkészítő tanárok munkáját is dicséri. Az SZKTV verseny országos döntőjében az 

elmúlt 5 tanévben kiemelkedő helyezést ért el 4 fő mezőgazdasági gépész és 3 fő 

élelmiszer- és vegyiáru eladó tanulónk.  

A korábbi években diáksportban, fiú kosárlabda és a leány kézilabdacsapatunk ért el 

területi sikereket. 

 

2.6. Jelenleg zajló folyamatok  

A Vas Megyei Önkormányzat a  TÁMOP-3.1.4-08/2 kódszámú, "Kompetencia alapú 

oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című pályázati programban sikeres 

pályázatot nyújtott be, melynek megvalósítása a 2009/10-es tanévben történt.  A pályázat 
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alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó 

tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás 

elterjesztése, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. A pályázat kötelező elemei 

a következők voltak: kompetencia alapú oktatás bevezetése nyolc tanulócsoportban, témahét, 

három hetet meghaladó projekt szervezése, moduláris oktatás, tantárgytömbösítés bevezetése, 

továbbképzések elvégzése a résztvevő pedagógusok és az iskolavezetés számára, mentorok 

alkalmazása, infrastrukturális fejlesztés (digitális tananyagok, kompetencia alapú 

oktatóeszközök, laptopok beszerzése), alapdokumentumok módosítása. A fenntartási 

kötelezettség öt tanév, így iskolánk vállalta, hogy a kilencedik évfolyamon szövegértés, 

tizedik évfolyamon matematika kompetencia fejlesztése teljes tanórai lefedettséggel, míg az 

idegen nyelv a tizedik évfolyam angolos csoportjában, a tanulás módszertan a kilencedik 

osztály egy csoportjában a tanítási órák 30%-ában kompetencia alapú oktatással valósul meg. 

Ezen órák 25%-ban IKT eszközökkel támogatott tanítással folynak. Minden tanévben 

szervezünk témahetet és három hetet meghaladó projektet, bár a fenntartási időszakban már 

anyagi támogatást nem tudunk igénybe venni. A megvalósult tevékenységek az iskola 

honlapján nyomon követhetők.  

További pályázatok:  

A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056 számú pályázat keretében 40 db tanulói netbookot és 2 

tanári laptopot kapott intézményünk.  A pályázat alapvető célja a közoktatási intézmények 

számítógép állományának korszerűsítése, továbbá az IKT-val támogatott olyan oktatási 

környezet kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy hordozható számítógép, 

támogatva ezzel az informatikai eszközök használatának tanórai és tanórán kívüli 

elterjesztését a kompetencia alapú oktatásban. A tanulói laptop-program bevezetése a 

tanulócsoportokban a kompetencia alapú oktatás implementációjával egyidejűleg valósult 

meg. Az a körülmény, hogy a tanár mellett minden tanuló számítógéppel dolgozik a 

lehetőségek széles tárházát biztosítja. A tantermi felügyelő szoftver, interaktív tananyagok, az 

interneten fellelhető oktatási segédletek használata, beépített tesztrendszer újfajta oktatási 

szemléletet és módokat tesz lehetővé. A tanórai mérés-értékelés területén az IKT fejlesztés 

nyomán egyre nagyobb szerepet kap az online mérés. A TIOP-1.1.1-09/1-2010-0056 számú 

projekt megvalósításának időszakában a programba bevont tanulói csoportok vonatkozásában 

az előírt feltételek teljesültek, és ezek dokumentálásra is kerültek. A tanórák megtartása 

legalább 30%-a IKT-val támogatott 1:1 eszközellátással valósult meg. Az informatikai 

rendszerrel szembeni elvárást is sikerült teljesíteni: a tanári és a diák gépek egyazon 
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hálózathoz csatlakoznak, az Internet elérés biztosított, valamint a teremfelügyeleti szoftver 

használata megoldott. Havonta legalább egy alkalommal online mérés is megvalósult.  

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1188 pályázat keretében iskolánk 2 tantermi csomagot 

(interaktív tábla + notebook + projektor) és 1 db SNI V. (mozgássérült) csomagot (notebook 

+speciális billentyűzet+fejegér szett), valamint egy wifi csomagot kapott, és további 2 

rögzített projektorral bővült az oktatás eszközállománya. Az egyik tantermi csomag a nyelvi 

szaktanteremben, a másik a faipari szaktanteremben került elhelyezésre. Ezen pályázathoz is 

kötelezően megvalósítandó tevékenységek (pl. IKT-s továbbképzés, rendszergazda 

szolgáltatás) és teljesítendő indikátorok (IKT eszközzel rendelkező termek tantermek aránya 

40%, IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya 30%, mérés-értékelés aránya 30%, 

bemutató órák tartása stb.) tartoznak. Ezen indikátorokat a 2011/2012. tanévtől kell teljesíteni. 

Mindkét pályázat keretében számítástechnikai és az IKT-t szolgáló oktatástechnikai 

eszközök kerültek intézményünkhöz, amelyek fogadása, beüzemelése, tárolása és 

működtetése az eddigiekhez képest többletfeladatokat jelentett, illetve jelent a fenntartási 

időszakban is iskolánk számára.  Iskolánk feladata, hogy a beszerzett számítástechnikai 

eszközöket a projektek befejezését követően legalább öt éven keresztül (a pályázat fenntartási 

időszakának végéig) használja az oktatás során. Az eszközök folyamatos üzemeltetését a 

pályázat fenntartási ideje alatt biztosítani kell. A karbantartás, szerviz a jótállási időszak alatt 

megoldott, a későbbiekben ezek költsége az iskolát terheli.  

A Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár sikeresen pályázott a 

TÁMOP-3.2.11/10/1 kódszámú a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és 

szabadidős tevékenységeinek támogatása című projektre. A pályázat címe:  „Legyen élmény a 

tanulás – partnerségben gyermekeink nem formális és informális tanulásáért”. A projekt a 

2011/12-es tanévben valósult meg, iskolánk, mint együttműködő partner kilenc körmendi és 

Körmend vonzáskörzetébe tartozó intézménnyel közösen kapcsolódott be a programba. A 

pályázat keretében két témahét: a Rába-projekt és a Kisinas tábor került megvalósításra. A 

pályázathoz öt tanéven keresztül fenntartási kötelezettség kapcsolódik, melynek az idei 

tanévben könyvtári foglalkozások keretében tettünk eleget. 

A 2012/13. tanévben szintén a könyvtár együttműködő partnerként valósult meg az "Így 

is lehet tanulni - együttműködés gyermekeink kulturális tudásának erősítéséért" című, 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0208. azonosító számú projekt, melynek keretében 6 témanap és 

egy témahét lebonyolítására pályáztunk. A témanapok két fő programrészletet öleltek fel: 
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egyrészt a szakmacsoportok részére szervezett szakkiállítások, vásárok megtekintését, 

másrészt a sport és egészséges életmód, a mozgáskultúra fejlesztését. A témahét célja a 7. 

osztályt végzett diákok pályaválasztásának elősegítése. 

2.7. Az iskola kapcsolatrendszere 

Belső kapcsolatrendszer 

Az iskola funkcionális felépítése a 2013/ 14-es tanév kezdetéig a következő formában 

működött: Az intézmény igazgatójának munkáját egy nevelési igazgatóhelyettes és egy 

gyakorlati-oktatásvezető segítette. A következő tanévtől az iskola tanulólétszámát figyelembe 

véve a köznevelési törvény két igazgatóhelyettes alkalmazását teszi lehetővé. A tantestületben 

három munkaközösség működik, a humán, a reál és az osztályfőnöki. A munkaközösségek 

vezetőit a tagok szavazatának figyelembe vételével az igazgató nevezte ki. A diákok 

osztályonként egy vagy két tagot delegáltak az iskolai diákönkormányzatba, melynek 

munkáját egy pedagógus segítette. Iskolánkba jellegéből fakadóan halmozottan jelentkeznek a 

szociális problémával érkező diákok. Az ifjúságvédelmi felelős nagymértékben segítette az 

osztályfőnökök munkáját, azáltal, hogy ő tartotta a kapcsolatot a gyermek- és ifjúságvédelmi 

szervekkel. Iskolánkban Iskolaszék és Szülői szervezet működik. Évente két alkalommal 

szülői értekezletet és kétszer fogadóórát tartunk, de természetesen az iskola ajtaja mindig 

nyitva áll az érdeklődő szülők előtt. Az alkalmazottak közel fele tagja a MEDOSZ 

Szakszervezetnek, a Közalkalmazotti Tanács a törvényben előírtak szerint végzi a munkáját. 

Külső kapcsolatrendszer 

Iskolánk alapvető célja a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakemberek képzése. 

Ennek érdekében szükség van az ágazati képzési területeinkhez tartozó és a képzésben velünk 

együttműködő gazdasági területek szakembereivel, a szakmai képzésekben érintett kamarák 

képviselőivel történő együttműködésre. Rendszeresen részt veszünk a Gazdasági Kamarák a 

Munkaügyi Központ gazdaság- és képzésfejlesztéssel kapcsolatos fórumain. Mivel közös 

célunk a diákok megfelelő képzése, ezért a külső gyakorlati képzőhelyekkel rendszeres 

kapcsolatban állunk. A gazdasági társaságok, vállalkozások tanulószerződéssel 

foglalkoztatják tanulóinkat. A képzőhelyek a gazdasági kamarák által minősítettek, számuk a 

tanulói létszám függvényében változó. Az elmúlt időszakban több alkalommal részt vettünk a 

Vasi TISZK, előtte pedig a Savaria TISZK szakmai rendezvényein. Adatot szolgáltattunk a 

Savaria TISZK-nek, ahol 2013-ig fenntartási kötelezettségünk van. 
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A gazdasági és képzési együttműködés mellett nagy gondot fordítunk a város 

közművelődési intézményeivel történő kapcsolatok fenntartására. Rendszeresen szerepelnek 

diákjaink a városi ünnepélyeken. Közös programokat, pályázatokat szervezünk a Körmendi 

Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtárral, illetve az oktatási intézményekkel.  

Hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk a helyi gimnáziummal és a Rendészeti 

Szakközépiskolával, a megyei középiskolákkal és a vonzáskörzeti általános iskolákkal. 

Támogatjuk diákjaink érdeklődési körre alapozott tevékenységét a Városi Fúvószenekarban, a 

Béri Balogh Ádám néptáncegyüttesben, a KASZT-ban, illetve a sportegyesületekben. 

2.8. Gazdálkodás 

Iskolánk 2003. július 1-jén került a Megyei Önkormányzat fenntartási, működtetési 

körébe Körmend Város Önkormányzatától. 2012. január 1-jétől a Megyei Intézményfenntartó 

Központ lett a felügyeleti szerv. Az önálló gazdálkodás időszakára jellemző, hogy az 

intézmény működtetése biztosított volt, mind személyi, mind dologi kiadások területén 

teljesítette fizetési kötelezettségeit. 2013. április 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ (KLIK) lett az iskola működtetője és fenntartója. Ettől az időponttól kezdve az 

intézmény „önállóan működő és gazdálkodó” besorolása megszűnt. A működtetés a KLIK 

Szombathelyi Tankerületének iránymutatásai alapján történik. 

A következő évre egy újszerű költségvetési rendszer határozza meg az éves költségvetés 

kereteit. A takarékos működtetés, az előre tervezett kiadások kalkulációja és a meglévő 

tapasztalatok alapján a szakmai gyakorlatok eszköz- és anyagigényének biztosítása a kiemelt 

feladatok egyike. Az iskola éves működésének költsége 160-170 millió forint, vélhetően egy 

év tapasztalata alapján a KLIK kialakítja az intézmény működésének feltételrendszerét. A 

személyi kiadásokat a bevezetésre kerülő új pedagógus életpálya modell törvényi 

rendelkezésének alapján kell meghatározni. 

Mivel az intézmények gazdálkodási önállósága, bankszámla- és adószáma megszűnt a 

pályázatokban való részvételhez a KLIK előzetes hozzájárulása szükséges, valamint a 

pénzügyi lebonyolítás teljes folyamata is a KLIK-et terheli. 
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3. Fejlesztési elképzelések 

A fejlesztési koncepció kidolgozásánál elsődleges szempont, hogy az iskola 

hagyományait, folyamatait tovább kell vinni, úgy hogy a megváltozott törvényi kereteknek 

megfelelve, lehetőségeinket maximálisan kihasználva, a nevelőtestület szakmai 

kompetenciáira támaszkodva iskolánk minél magasabb színvonalon feleljen meg a partneri 

igényeknek. Az idei tanévtől hatályba lépett 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

ennek végrehajtási rendeletei, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a 2011. évi 

CLXXXVII. törvény a szakképzésről jogi szabályozásoknak megfelelő keretek között kell az 

irányítási programot végrehajtani, a törvényes működés lehetőségét biztosítani. 

Ha lehetőséget kapok az intézmény vezetésére, akkor fontos feladatnak tekintem egy 

innovatív, a szakmai és munkaerő-piaci igényekhez igazodó, pedagógiai elvárásoknak 

megfelelő gazdaságosan működő iskola kialakítását. A fejlesztési elképzeléseim 

kialakításánál célom, hogy olyan szakképző intézmény működjön hosszú távon Körmenden, 

mely a hozzánk érkező és itt tanuló diákok, dolgozóink, a szülők, a gazdasági élet szereplői és 

a város számára is elégedettséggel szolgál. Olyan képzési szerkezet és formák létrehozását 

tartom lényegesnek, ahol az adott szakterületen a tanuló képességének és teljesítményének 

megfelelő végzettséget megszerezheti, szándékának és  tanulmányi eredményének 

megfelelően felkészülhet a munkába állásra, illetve felsőfokú továbbtanulásra.  

3.1. Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek fejlesztésénél több szálon kell gondolkodni. Egyrészt az épületek külső 

és belső felújítása, az oktatási, pedagógiai, módszertani feltételek javítása, másrészt a 

szakképzéssel összefüggő fejlesztések eszköz- és anyagigényének biztosítása a fő szempont. A 

szakképzési alap fejlesztési támogatás ez idáig garantálta a szakmai gyakorlati képzésekhez 

tartozó eszközfejlesztéseket, a következő időszakra még nincs kidolgozott metódusa az anyagi 

források előteremtésének. A pedagógiai módszertani eszközök folyamatos fejlesztése, 

beszerzése, cseréje az elmúlt időszakban csak kis mértékben valósult meg, keresni kell azokat a 

pályázatokat, melyek segítségével emelni tudjuk az oktatás színvonalát. Néhány részfeladat 

kivitelezésénél támaszkodni lehet az iskola szakember gárdájának vállalkozási készségére 

és a gyakorlati képzés eszközállományára is.  
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Elvégzendő feladatok: 

- A városkép javítása érdekében a főépület homlokzatának felújítására van szükség. 

- A tanügyi épületekben a szigetelés és a biztonság érdekében meg kell valósítani a 

nyílászárók, elektromos- és vízvezetékek felújítását. 

- A pince és padlástér kihasználtsága részleges, belső felújítása után hasznosítani 

lehetne.  

- A leamortizált osztálytermekben, folyosókon időszerű a falak festése. 

- Az iskolabútorok cseréje, részleges felújítása a legsürgősebb feladatok egyike. 

- A tanári szobában lévő számítógépek számának növelése segítené a hatékony munkát. 

- A technológia épületének részleges vagy teljes körű felújítása szükséges. 

- A közismereti tantárgyakhoz tartozó szertárak, szemléltető eszközök fejlesztésével az 

új pedagógiai módszerek alkalmazását magasabb színvonalon tudjuk megvalósítani. 

- A tornaterem, öltözők felújítása fontos, különösképp a mindennapos testnevelés 

bevezetése miatti fokozott igénybe vétel miatt. 

-  A tornaterem, konditerem felszereltségének javítása a változatos és biztonságos 

testnevelés órák minőségének javítása érdekében elengedhetetlen. 

- A könyvtári állomány modernizálásával talán az olvasási kedvet is növelhetnénk 

diákjaink körében, továbbá digitális tananyagok beszerzésével az oktatás 

színvonalának javítása valósulhatna meg. 

- Az aula berendezése esztétikus és praktikus bútorzattal (székek, fotelek, asztalok) a 

tanulók komfortérzetét növelné. 

- Az informatikai eszközök, szoftverek folyamatos fejlődése miatt, fontos a már 

meglévő állomány szinten tartása, cseréje. 

- A parkosított udvaron a járdák felújítása és kerti bútorok beszerzése lenne időszerű. 

A szakképzéshez szükséges fejlesztések: 

- a forgácsoló műhelybe köszörűgép beszerzése 

- a mezőgazdásági gépszerelő képzéshez bálázó, arató-cséplő gép 

- a lakatos, asztalos, kárpitos műhelyekbe folyamatos kéziszerszám utánpótlás, frissítés 

- autószerelő képzéshez műszerek beszerzése, folyamatos szoftverfrissítések 
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3.2. Személyi feltételek 

A fejlesztések célja a pedagógusok szakmai és módszertani kompetenciáinak 

bővítése, a pedagógus életpálya bevezetésének, ezen belül a pedagógus előmeneteli 

rendszernek és a minősítéseknek személyre szabott segítése. Az iskola működéséhez a 

meglévő technikai és oktatást segítő állomány feltétlenül szükséges, további csökkenése a 

zavartalan feladatellátást nem tudná biztosítani. Nagy hangsúlyt kell fektetni a 

munkahelyi klíma javítására. 

Elvégzendő feladatok:  

- Az iskolában a nyugdíjazások és a köznevelési törvény bevezetése miatt szükséges új 

munkaerők alkalmazása. A műszaki szakterület képzéséhez elméleti és gyakorlati 

oktató, az eladók tanításához legalább egy pedagógus munkájára szükség van. A 

várható személyi változások miatt kereskedelem-marketing szakterületen is 

szükségessé válhat még egy fő alkalmazása. A mindennapos testnevelés 

megvalósításához a szakos, gyesen lévő pedagógus helyettesítésére testnevelő tanár 

határozott idejű foglalkoztatása szükséges.  

- A 2011. évi CXC. törvény 2. számú mellékletében szereplő rendszergazda 

alkalmazása nagymértékben segítené munkánkat. A tárgyi feltételeknél részletezett 

informatikai rendszer karbantartása nem megoldott iskolánkban. 

- A magyar nyelv és irodalom tanításához az elmúlt években óraadó pedagógust 

alkalmaztunk, a jövőben is szükség lesz vagy óraadói státuszban, vagy a könyvtárosi 

feladatokkal együtt pedagógusra. 

- A továbbképzési terv elkészítésénél fontos szempont a köznevelési törvény által 

meghatározott megfelelő végzettség megszerzése, illetve a 120 órás továbbképzések 

teljesítése. 

- Szélesebb körben kell kihasználni a pályázati keretek közt zajló térítésmentes 

továbbképzési lehetőségeket. 

- Mivel a közismereti órák száma drasztikusan lecsökkent a továbbképzések 

tervezésénél szükség lehet az azt vállalni tudó pedagógusok esetén, hogy megfelelő 

szakmai tanárokká képezzék át magukat. 

- Fontosnak tartom a nevelőtestület informatikai kompetenciáinak további fejlesztését, 

hiszen ha a modern oktatás követelményeinek meg akarunk felelni, akkor 
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elengedhetetlen, hogy minden pedagógus használni tudja a digitális táblákat, IKT 

eszközöket. 

-  A munkaköri leírások felülvizsgálatával konkretizálni kell a pedagógusok feladatait. 

- Figyelembe véve az új törvényi rendelkezéseket, a lehetőségeinkhez képest biztosítani 

kell a pedagógusok egyenletes leterhelését. 

- A lehetőségek keretein belül megoldást kell találni a minőségi munkát végzők erkölcsi 

és anyagi elismerésére. A minőségi munkavégzésnél kiemelt szempont a 

tehetséggondozás, versenyekre felkészítés, felzárkóztatás, kompetenciafejlesztés, 

szakmai fejlesztő tevékenység, valamint a hatékony közösségépítés. 

- Mivel az iskolák fő fejlesztési forrása a pályázatokban való részvétel, szükségesnek 

tartom a pedagógusokat érdekeltté tenni abban, hogy felkutassák ezeket a 

lehetőségeket és hatékonyan pályázzanak a szakterületükhöz tartozó projektekre. 

- Az iskola alkalmazottainak biztonságos munkavégzéséhez megfelelő feltételeket 

biztosítani kell.  

- Az adminisztratív területen fontos az elektronikus adatkezelés megoldása, az 

adatszolgáltatások időre történő teljesítése, a levelezések visszakeresésének 

biztosítása. 

- Az iskolákat ért veszélyforrások miatt egy hatékony felügyelet pl. (biztonsági őr 

alkalmazása) több problémát is levenne a pedagógusok válláról. 

- A tantestület és az alkalmazotti közösség iskolán kívüli rendezvényeinek 

szervezésével a munkahelyi légkör javítása. 

- Nyílt, őszinte, emberséges kollegiális légkör kialakítása.  

 

3.3. Pedagógiai munka 

Az iskola alapdokumentumai a 2012/13-as tanévben módosításra kerültek, melyek 

meghatározzák az intézmény működésének rendjét, az oktató nevelő munka irányvonalait, 

alapjait, és mindennapok szabályait. Ezek értelmében még vannak rejtett tartalékok, 

kiaknázatlan lehetőségeink. A nevelőtestület és az alkalmazotti közösség együttes akaratával 

az oktatást még nívósabbá, a szakmakínálatot színesebbé, a képzési formák skáláját 

szélesebbé tehetjük, ezáltal a tanulói létszám is növekedne az iskolában. Mindezekkel együtt a 

legfontosabb feladat a ránk bízott tanulók egészséges, testi, szellemi, morális fejlődésének 

biztosítása. Kiemelt feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása, a szociálisan rászoruló és 

hátrányos helyzetű tanulóink problémáinak enyhítése, a lemorzsolódás csökkentése. 
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Elvégzendő feladatok: 

- Tanulóink sikeres szakmai, vagy érettségi vizsgához juttatása, ezzel biztosítva a 

munkába álláshoz, továbbtanuláshoz, szakmatanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

- Olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tárgyi és szakmai tudás mellett 

megbízhatóak, önállóak, kreatívak és kialakult igényük van az élethosszig tartó 

tanulásra. 

- Helyes és eredményes tanulási technikák kialakítása, tudás iránti motiváció felkeltése. 

- A határ közelsége miatt az idegen nyelv kiemelt oktatása. 

- A digitális társadalom és a kor elvárásainak megfelelő informatika oktatás 

megvalósítása. 

- Az iskola hagyományainak megfelelő műszaki szakterületek gondozása, megerősítve a 

természettudományos kompetenciák fejlesztésével. 

- Az új képzési törvények alapján sikeres és színvonalas oktatás. 

- Sikeres beiskolázás: képzéseinket az általános iskolák szülői értekezletein, nyíltnapon 

és a megyei képzési vásáron népszerűsítjük. Mivel a körmendi általános iskolákból a 

pályaválasztás során kevesen választják intézményünket, ezért célunk városi 

viszonylatban is a hatékonyabb beiskolázás. Ennek érdekében jó kapcsolatot kell 

kialakítani az általános iskolai pedagógusokkal, bemutatva nekik iskolánk 

felszereltségét, hogy nyugodt szívvel tudják ajánlani iskolánkat diákjaiknak. 

- A több éve működő, beiskolázást segítő, hetedikes gyerekeknek tartott kisinas tábor 

megújításával hatékonyan előkészíteni a nyolcadikosok pályaválasztását. 

- A nyílt napok új keretek között történő lebonyolításával a képzési kínálat 

népszerűsítése. 

- A bejövő kilencedik évfolyamosoknál a bemeneti kompetenciamérések elemzése után 

felzárkóztató foglalkozások, vagy a tanórai keretek közötti differenciálások 

segítségével a hátrányok csökkentése. 

- A magántanulói státuszban lévő diákok számának visszaszorítása és az osztályozó 

vizsgák folyamatának megreformálása. 

- Az osztályfőnökök adminisztrációs fegyelmének növelése, a diákokkal való 

személyesebb kapcsolattartás erősítése az indokolatlan hiányzások számának 

csökkentése érdekében. 
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- A szakmai versenyeken elért sikereken felbuzdulva nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 

tehetséggondozásra, hogy a közismeret terén is eredményesek legyünk. 

- A kompetenciamérésekre tudatosan, a tanítási órák többségén készíteni kell a 

diákokat, hogy az országos mérésen mutatóink pozitív irányba mozduljanak el, illetve 

a kompetenciafejlesztés hatására a tanulók szövegértési és logikai képességei 

javuljanak. 

- Olyan tanórán kívüli lehetőségek kínálása tanulóinknak, melyen szívesen részt 

vesznek (filmklub, sport, természetjárás stb.). 

- Az egészséges életmódra neveléshez minden lehetséges eszközt és szervezeti keretet 

szükséges kihasználni. Határozottabban kell fellépni az egészségre káros élvezeti 

cikkek fogyasztása ellen, tovább kell erősíteni a megelőző-felvilágosító munkát. 

- A lehetőségeket maximálisan kihasználva növelni az interaktív táblák használatát a 

tanítási órákon. 

- A folyamatban lévő pályázatok fenntartását tényleges pedagógiai tartalommal kell 

megtölteni. 

- Egységes mérés-értékelési rendszer bevezetésével a diákok, szülők számára 

kiszámíthatóbbá válna a tanulók eredményessége. 

- Ha anyagi erőforrásaink engedik vagy pályázati lehetőség lesz rá, akkor szükségesnek 

tartom az elektronikus napló bevezetését.  

- Szakmakínálatunkat a munkaerő-piaci igények, és a jelentkezések függvényében kell 

kialakítani, a felszereltségünkhöz, humán erőforrásainkhoz igazodó képzések 

feltételeit megteremteni, hiányszakmák bevezetésének lehetőségeit vizsgálni. 

- A felnőttek középiskoláját tovább kell működtetni, hiszen a megszerzett érettségi 

bizonyítvány nagyobb lehetőségeket biztosít a végzett tanulóknak a pályaválasztáshoz, 

a munkába álláshoz és egyéb szakmai tanulmányokhoz is. 

- Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy iskolánk milyen módon tudna 

bekapcsolódni a felnőttoktatásba, tanfolyamok (CNC, hegesztő, informatika, 

boltvezető stb.) indításába. 

 

3.4. Partneri kapcsolatok 

A helyzetelemzés során részletesen ismertettem iskolánk összetett partneri kapcsolatait. 

Általánosságban elmondható, hogy korrekt, nyílt és szoros együttműködésre van szükség 

partnereinkkel a hatékony működéshez.  
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Elvégzendő feladatok a belső kapcsolatrendszerben:  

Pedagógusok közössége: 

- A törvényi szabályozás két igazgatóhelyettes alkalmazását teszi lehetővé. Az 

igazgatóhelyettesek munkaköri leírását aktualizálni kell a feladataikhoz.  

- A nevelési igazgatóhelyettes fő feladata az iskolában folyó oktatómunka szervezése, 

ellenőrzése, koordinálása, a szakképzési igazgatóhelyettes feladatai a szakmai 

oktatással kapcsolatos tevékenységek elvégzése. 

- Az iskolavezetés feladata nem csak a pedagógiai tevékenység támogatása, hanem az 

iskola menedzselése is. 

- A vezetőségnek hatékonyan közre kell működni az adatszolgáltatások gyors és pontos 

lebonyolításában.  

- A minimum kétheti rendszerességgel tartott vezetői értekezleteken demokratikus 

szellemben lehetőség lesz a vezetői, szakmai döntések megvitatására, 

helyzetelemzésre. 

- A már meglévő munkaközösségek mellé javaslom egy szakmai munkaközösség 

kialakítását. 

- A munkaközösség-vezetők feladatait konkretizálni kell a munkaköri leírásokban. 

- Javaslom, hogy a reál és humán munkaközösség az eddigi feladatokon túl alakítson ki 

egységes képzési struktúrákat, bemeneti kompetenciamérő feladatlapok 

összeállításával segítse a felzárkóztató programok kialakítását, erősítse az azonos 

szakos tanárok közötti együttműködést. 

- Az osztályfőnöki munkaközösség fektessen nagyobb hangsúlyt a precíz, naprakész 

adminisztrációra, melynek ellenőrzését a munkaközösség vezetőjére bíznám. 

- A szakmai munkaközösség fontos feladata a jogszabályi változások nyomon 

követelésén túl a szakképzés hatékonyságának növelése. 

- A nevelési értekezletek tartalommal való megtöltése (meghívott előadók, 

esettanulmányok) kiemelt feladat. 

- A gyors és hatékony információáramlás, az egyértelmű kommunikáció a sikeres 

együttműködés biztosítéka. 

- Megkülönböztetett figyelmet szánok a továbbiakban is az iskola érdekvédelmi 

szerveivel való együttműködésre. 
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Tanulók közössége 

- Szeretném elősegíteni a színes, sokrétű iskolai élet megvalósítását, támaszkodva a 

tanulói önállóságra és kreativitásra. 

- Biztosítani kívánom a diákönkormányzat működésének feltételeit, véleményükre, 

építő jellegű kritikájukra támaszkodni szeretnék. 

- A diákönkormányzat munkáját segítő tanár tevékenységét mindenben támogatom. 

- A hagyományoknak megfelelően egy tanítás nélküli munkanap a diákság 

rendelkezésére áll, diáknap, sportnap lebonyolítására. 

- Az osztályközösségek összetartozásának erősítésére szorgalmazom az osztályok 

napját, melyet az osztályok igényeinek megfelelően alakíthatnak.  

- Lehetőséget kell biztosítani iskolarádió és diákújság alkalmankénti működtetéséhez. 

- Diákok igényeihez igazodó iskolán kívüli tevékenységek szervezésére van szükség, 

ezáltal erősítve tanulóink iskolánkhoz való kötődését. 

- Továbbra is támogatni kell diákjaink részvételét iskolán kívüli sport- és kulturális 

egyesületekben. 

- A pályázati lehetőségek közül fokozottan figyelni kell azokat, melyek a diákok 

közösségi, kulturális, sport életére, kirándulásaira, táboraira vonatkoznak. Meg kell 

vizsgálni a Határtalanul programba való bekapcsolódás lehetőségét is. 

Szülők közössége 

- A szülők támogatása elengedhetetlen pedagógiai célkitűzéseink megvalósításához. 

Ezért a nyitottság szellemében együtt kell működni velük, valamint a szülői 

szervezetekkel. 

- Lehetőséget szeretnék biztosítani a szülőknek, hogy őszintén és fenntartások nélkül, 

korrekt alapon az eddigi gyakorlatnak megfelelően elmondhassák az iskolával 

kapcsolatos véleményüket. 

- A szülői értekezleteken, fogadóórákon nagyobb részvételi arányt kell elérni, a szülőket 

naprakész módon kell tájékoztatni gyermekük iskolai előmeneteléről. Ez utóbbinak jó 

eszköze lehetne az elektronikus napló bevezetése. 

- A szülők képviseletét szívesen látjuk rendezvényeinken, ünnepélyeinken, 

észrevételeikre, véleményeikre nyitottak vagyunk. 

- Lehetőséget kell teremteni a hivatalos alkalmakon kívüli találkozásokra is, hogy minél 

jobban megismerhessék iskolánkat. 
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Elvégzendő feladatok a külső kapcsolatrendszerben:  

- Kiemelt feladat a fenntartóval való korrekt együttműködés, nyitott kommunikáció az 

intézményi célok megvalósulása érdekében. 

- A kölcsönös érdekekre és a partneri igényekre alapozottan tovább kell erősíteni az 

iskola meglévő gazdasági, intézményi, sport és kulturális kapcsolatait. 

- Fontos a folyamatos kapcsolattartás a szakképzés külső gyakorlati helyeivel, a 

gyakorlati képzésben részt vevő tanulóink előmenetelének biztosítása, ellenőrzése 

céljából. 

- A szakképzésben kiemelt szerepet kapott kamarákkal való együttműködés erősítése, az 

elvárásoknak való megfelelés, hatékony információcsere. 

- A TISZK-ek szakmai tevékenységének háttérbe szorulása miatt célszerű a hasonló 

profilú szakképző intézményekkel való kapcsolattartás, tapasztalatcsere. 

- Célkitűzés az integrációs gyakorlatnak megfelelően egy-egy szakmai területen 

nemzetközi partnerkapcsolat kiépítése, melyre idegen nyelv tantárgyi területen az 

elmúlt tanévekben jól működő példát találunk iskolánkban is. 

- Az osztályfőnököknek a szülőkkel, jegyzőkkel és gyermekvédelmi szervezetekkel 

való kapcsolattartása segítheti a mulasztások és fegyelmezési problémák megoldását. 

- A tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink érdekében együttműködés szükséges a 

Nevelési Tanácsadó, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság munkatársaival. 

- A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a problémás magaviseletű tanulóink 

kezelésében nyújt segítséget.  

- Az iskolai védőnővel való kölcsönös együttműködés segíti a tanulók egészségügyi és 

mentális problémáinak kezelését. 

- A vöröskeresztes kapcsolatunk keretében a véradások helyi lebonyolítását a 

továbbiakban is támogatni kell. 

- Támaszkodni kívánunk a Közbiztonsági Bizottság, valamint a rendőrség hatékony 

közreműködésére is. 

- További sikeres pályázatokban való együttműködés reményében a helyi köznevelési 

intézményekkel, könyvtárral, múzeummal jó kapcsolatokat kell ápolni. 

- A kölcsönös előnyökre alapozottan képviselni kell intézményünk érdekeit a 

vonzáskörzet általános iskoláinál. 
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- Az iskolai honlap képet mutat az iskolában zajló tevékenységekről, ezért fontos a 

naprakész információk megjelenítése. 

- A helyi médiával való kapcsolatunk elmélyítése, bővítése szükséges ahhoz, hogy az 

intézményben folyó munka széles körben ismertté váljon, és pozitívan erősítse az 

iskola arculatát. 

 

4. Záró gondolatok 

Fejlesztési elképzeléseimet a pedagógiai program alapján dolgoztam ki.  

Legfontosabb feladatomnak tekintem az iskola törvényes, hatékony működtetését, mely 

a diákság, a pedagógusok, a szülők és a partnerek megelégedését szolgálja. Kiemelt figyelmet 

fordítok az intézmény belső és külső kapcsolatrendszerének ápolására, a takarékos 

gazdálkodásra, valamint az egységes pedagógiai és nevelési elvek szerinti közismereti, 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra. Célom, hogy iskolánkban az értékálló 

hagyományokra alapozottan, de az új törvényi szabályozásoknak megfelelően, korszerűbb 

szellemiségben valósuljanak meg a fejlesztések. Az egyéni boldogulás szem előtt tartásával 

egy olyan innovatív tantestületet szeretnék kialakítani, ahol a közös cél érdekében képesek 

vagyunk együtt dolgozni. 

Demokratikus, de következetes vezető kívánok lenni, aki kijelöli a stratégiailag 

meghatározott feladatokat, viszont a döntési folyamatban lehetőséget ad munkatársainak a 

személyes elképzelések megvalósítására. A mindennapi munka során olyan légkört szeretnék 

megteremteni, amelyben minden iskolahasználónak eredményes a tevékenysége és sikeres az 

együttműködése.   

A tantestülettel, alkalmazotti közösséggel közösen vállalhatónak és teljesíthetőnek 

tartom a pedagógiai programunkban megfogalmazott célok és az ehhez szükséges fejlesztési 

elképzelések megvalósítását. 

 


