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2. Vezetési program 
 

2.1. Számadás 
  

 2010-ben sikeresen pályáztam az encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium igazgatói álláshelyére. A 2011-2012-es tanévben már az összevont intézmény 

vezetői feladatait láttam el. 2010-es pályázatomban igyekeztem a vállalt feladatokat legalább 

ötéves periódusra meghatározni, úgy azonban, hogy a hosszú távú feladatoknál biztosítható 

legyen a ráépítkezés lehetősége. Ötéves megbízásomból másfél tanév telt el. Számot kell tehát 

adnom, hogy akkori vállalásaimból időarányosan mit sikerült megvalósítani. 

 
Ezek a következők: 

 Felújítási munkálatok. Hosszas előkészítő folyamatok után 2010-ben sor került a 

székhelyintézmény és a kollégium jelentős felújítására, a végső összesítés alapján 332 millió 

forint értékben. Ennek során a pályázatírásban, a felújítás megindításában és 

megvalósításában projektmenedzserként vettem részt. Úgy gondolom, az ÉMOP-4.3.1/2/2F 

számú pályázat jelentősen javította iskolánk tárgyi feltételeit és komoly hatása lehet az 

intézmény versenyképességére is, hiszen otthonos környezet várja az ide jelentkező diákokat. 

A pályázatot saját forrás terhére megtoldottuk egy 4,2 millió forintos fejlesztéssel, amely a 

folyosók burkolását tette lehetővé. 

 Hatosztályos képzés beindítása. Akik ismernek, tudják, hogy mindig szívügyemnek 

tekintettem ennek a képzésnek az újbóli elindítását. Most kellő támogatottságot jelentett 

ehhez a szülői és a fenntartói oldal is. Meggyőződésem, és a három év tapasztalatai is 

mutatják, hogy kellő odafigyeléssel ez a képzés válhat iskolánk legnépszerűbb és felmenő 

rendszerben stabilitást is hozó oktatási formájává. Vallom ezt annak ellenére, hogy 

konfliktusokat gerjeszt a környék általános iskoláival. 

 Racionalizálási program. Nem szerepelt ugyan beadott pályázatomban, de komoly 

kihívás elé állított a 2011 tavaszán meginduló struktúra-váltás a B-A-Z Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének szerkezetátalakítási programja nyomán. Jelentette ez egyrészt 

a gazdálkodási és technikai feladatokat ellátó dolgozók kiszervezését, másrészt az 

Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium összevonással járó 

tagintézményi beolvadását. A mindenki által ismert folyamat rengeteg feladatot adott. Úgy 

gondolom, hogy – köszönhetően mindkét intézmény tantestületének, a vezetésben szerepet 

vállaló kollégáknak – sikerült viszonylag zökkenőmentesen megvalósítani az átszervezést. 
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Mindez komoly terheket rótt – és áldozatokat kívánt – a két intézmény minden dolgozójától, 

ugyanakkor igyekeztünk kiaknázni az ebbe rejlő lehetőségeket is (pl. áttanítás, szakképzési 

lehetőségek, pedagógiai program megújítása, stb.). Rendkívül jelentős eredménynek tartom, 

hogy a racionalizálási program során minden dolgozónknak munkahelyet tudtunk biztosítani. 

Ugyanilyen súllyal említhetem, hogy az évek során meghozott döntéseknek és dolgozóink 

elhivatottságának köszönhetően (a tantárgyfelosztás óraszámai, képzési struktúra változása, 

gazdasági megszorító intézkedések, stb. ellenére) a szakmai színvonal sem sérült egyik 

intézményben sem. Sajnos a költségvetés szűkre szabott keretei, főleg a dologi kiadások 

csökkentésének kényszere néhány megszorító intézkedést is szükségessé tettek: 

csoportösszevonások, délutáni foglalkozások óraszámainak csökkentése, fénymásolási 

tilalom, stb. Ezen intézkedések viszont hozzájárultak a rendszer működőképességének 

fenntartásához. 

 Beiskolázási tevékenység. A gyereklétszám folyamatos csökkenése egyre komolyabb 

kihívások elé állítja az iskolákat. Fokozott ütemben csökken a beiskolázható diákok száma, 

ugyanakkor egyre jelentősebb az egyes iskolák közötti verseny, romlik a bejövő diákok 

szocio-kulturális háttere. Minden kommunikációs eszközt meg kell tehát ragadni, hogy 

bemutassuk intézményünket, s ezzel is ösztönözzük az iskolaválasztást. Ennek (is) része volt 

az iskolai honlap teljes megújítása. Egy esztétikus, könnyen átlátható, népszerű oldalt 

alkotott meg rendszergazdánk a tehetséges tanulók segítségével. A látogatók nagy száma (egy 

év alatt húszezer felett) bizonyítja weblapunk fontosságát. Létrehozásával ugyanakkor eleget 

tudunk tenni minden törvény által előírt közzétételi kötelezettségünknek is. 

 Külső kapcsolatrendszer erősítése. Fontos területe egy intézmény életének a külső 

partnerek megkeresése és együttműködés kialakítása. Természetes területe mindennek a 

fenntartóval és az oktatás hivatalos szervezeteivel való közös munkálkodás. Ugyanakkor – 

sajátos helyzetünkből adódóan (hiszen Encs városában, de megyei intézményben dolgozunk) 

– az elmúlt időszak egyik sérelme volt, hogy a város gyakorta mostohagyermeknek tekintett 

bennünket. Úgy gondolom, az elmúlt időszakban sikerült olyan együttműködést kialakítani 

szűkebb környezetünkkel (város, kistérség), amely minden fél számára előnyökkel járt. Jó 

példái ennek a kistérség szakértői tevékenysége iskolai dokumentumaink elfogadásakor, a 

városi önkormányzat támogatása (pl. országos versenyre utazáskor), négy dolgozónk 

(Pálinkás Ákos, Orosz Jolán, Kormány Pál és Varga József), kezdeményezésünkre történő 

városi kitüntetésben részesítése. 

 Testvériskolai kapcsolatok. A hagyományos testvériskolai kapcsolatokon túl (Szepsi, 

Kepno) sikerült elindítani és egy új megállapodást kötni a finnországi Saarijärvi-ban található 
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Városi Általános Iskola és Gimnáziummal. Ebben az együttműködésben további lehetőségek 

rejlenek. 

 Tehetség-pályázatok. Az intézményi hagyományokat folytatva, eddigi 

kapcsolatrendszerünket felhasználva és bővítve, helyet és szakmai programot kívánunk 

biztosítani a térség általános és középiskolái, illetve azok nevelőtestülete számára a humán 

tehetséggondozás területén. Ezért került beadásra az Oktatásért Közalapítvány felé a „A 

hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben, a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést javító kezdeményezések támogatása” című pályázat, amellyel 2,5 millió forintos 

támogatáshoz jutottunk a tehetséggondozás terén. A program 2011. február és december 

között megvalósult. Ez szerves folytatása volt az immáron 10 éve folyó tehetséggondozó 

munkánknak. 

 Referenciaiskola. Szintén pályázat útján sikerült elérni, hogy a Nemzeti 

Tankönyvkiadó (a Földes Ferenc Gimnáziummal és az Avasi Gimnáziummal együtt) 

referenciaiskolájává válasszon bennünket. Ezt a megállapodást folyamatosan meg tudtuk 

újítani. Mindez az elismerésen túl anyagi haszonnal is jár, hiszen folyamatosan és 

térítésmentesen részesülünk a kiadó minden újonnan megjelenő kiadványából. 

 Nyelvi labor. A Demján Sándor Alapítvánnyal tető alá hozott megállapodásnak 

köszönhetően iskolánk 2011 decemberében egy 3 millió forint összértékű, 16 állomásos 

nyelvi laborral gazdagodott. Az Alapítvány helyi programjának egyéb lehetőségeit 

kihasználva diákjaink jelentős hányada részesül komoly összegű (80-100.000 forintos) 

ösztöndíjban, s a kiegészítő programok támogatásaiban (hordozható számítógép, nyári 

táborozás, kötelező olvasmányok). 

 Informatikai fejlesztések. A szakképzési támogatások intenzív lehívásának 

köszönhetően jelentősen gazdagodott intézményünk informatikai eszközellátottsága. Kiépült a 

székhelyintézményben egy nagyteljesítményű (vezetékes és vezeték nélküli) informatikai 

hálózat, amely lehetővé teszi, hogy az internet az épület minden részében elérhető legyen. 

Jelentős számú projektort szereztünk be, valamint minden kolléga kapott az elmúlt két év 

során saját használatú hordozható számítógépet. A tagintézményben – miután az összevonás 

előtt a szakképzési támogatás felhasználására a tanüzemben került sor – az elmúlt időszakban 

kezdtük meg az informatikai fejlesztéseket. 

 Elektronikus napló. A jelenkor informatikai kihívásainak megfelelően, 

párhuzamosan a szülők egyszerűbb tájékoztatásának lehetőségével ebben a tanévben kísérleti 

jelleggel bevezetésre került az elektronikus napló. Tudom, hogy első ránézésre csak a tanári 

adminisztrációs terheket növeli a kettős könyvelés révén, de hiszem, hogy a rendszer 
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üzemszerű működése egyszerűsíteni fogja, átláthatóvá teszi az adminisztrációt, nem utolsó 

sorban pedig a szülő számára is hozzáférhetővé teszi gyermeke előrehaladásának követését. 

 Infrastrukturális fejlesztések. A fentebb vázolt felújításon túl igyekeztünk kisebb-

nagyobb egyéb fejlesztéseket is megvalósítani. Mindezekhez – a szűk költségvetési 

lehetőségek miatt – egyéb forrásokat kellett felkutatni. Így került sor (szülők, volt 

tanítványok, alapítványok, külső támogatók segítségével) egy új iskolai büfé kialakítására, a 

multifunkcionális pálya kerítésének megépítésére (folyamatban van festése és nézőtéri 

padok kialakítása), emlékfa állítására. 

Rehabilitációs foglalkoztatás. A rehabilitációs járulék terhére tudtunk dolgozókat 

alkalmazni, amelynek segítségével mentesültünk befizetési kötelezettségünktől, plusz 

munkaerőhöz jutottunk, kiváltottuk a diákok portaszolgálatát, és támogatást kaptunk a 

Munkaügyi Központtól. Mindez javította költségvetési helyzetünket. 

 

2.2. Az iskola vezetésére vonatkozó elképzeléseim: 
 

Korábban beadott pályázatomhoz hasonlóan vallom, hogy vezetői célkitűzéseket csak 

akkor szabad megfogalmazni, ha tudjuk, hogy az iskola közvetlen és közvetett partnerei mit 

várnak el az intézménytől. Meg kell határoznunk tehát, hogy a képzést igénybe vevő 

partnereink és a szereplők milyen elvárásokat támasztanak az iskola iránt! 

  A szülők részéről alapvető elvárás, hogy olyan, versenyképes képzést nyújtson az 

intézmény, amellyel gyermekük érvényesülni tud a mindennapi életben, a továbbtanulásban. 

Elvárásuk továbbá, hogy az itt töltött idő ne csak tanulással teljen, hanem biztonságot, 

szabadidős tevékenység lehetőségét, közösségi beilleszkedést, társadalmi szocializációt is 

adjon a diákoknak. A szülők választása ugyanakkor gyakran azokra az iskolákra esik, ahol 

tagozatos rendszerben egy-két húzótárgy jelenik meg, s az oktatás erősebb, mint a nevelő 

munka. Ezért fontos, hogy leendő tanulóink szüleit meggyőzzük arról, hogy az iskola 

második otthon, s ezt egy családias rendszerben működő, közeli intézmény sokkal inkább 

biztosítani tudja, mint egy nagyvárosi elitképző. 

  A diákoknál a fentebbi szülői elvárások sokkal kevésbé játszanak szerepet.  Számukra 

akkor jó egy iskola, ha ott töltött éveik alatt örömmel lépnek be a kapuján, és mindez egyben 

büszkeséggel is tölti el őket. Akkor érzik jól magukat, ha a tanuláson túl egy befogadó 

közösséget is találnak. Akkor jó egy iskola, ha rangot is jelent ebben az iskolában diáknak 

lenni, rangot jelent bekerülni is. Továbbra is értéket és büszkeséget kell, hogy jelentsen a 
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„vácis” titulus. Szerencsére – ahogy korosodik iskolánk - , egyre inkább megfigyelhető, hogy 

az itt végzett diákok szülőként idehozzák gyermekeiket.  Személyesen is azt tudom mondani: 

olyan legyen az iskola, amelyet a saját gyermekeim számára is nyugodt lelkiismerettel 

elfogadhatok. Az egyik gyermekem most 12. évfolyamos, a másik a hatosztályos gimnázium 

első évfolyamának tanulója. 

 A munkatársak szemszögéből természetes és érthető célkitűzés a biztos munkahely és 

a megfelelő megélhetés megteremtése. Ugyanakkor igazi teljesítményre csak akkor képes 

valaki, ha nem tehernek érezi a munkába járást. Ha nem kötelezően letöltött munkaidőként éli 

meg az iskolai munkát, hanem - a diákokhoz hasonlatosan – második otthonának tekinti az 

intézményt. Ehhez a megfelelő munkahelyi légkör biztosításán túl, az elvégzett munka 

megfelelő – és nem is feltétlenül mindig anyagi – elismerése, elfogadó és támogató vezetői 

légkör, és a kollégákkal kialakított partnerségi munkakapcsolat szükséges. 

 A fenntartó szempontjából az a tökéletes intézmény, amelyik „anélkül is (jól) 

működik, hogy egyedi/különös figyelmet kellene rá fordítani”. Mindez nem nélkülözheti 

természetesen a napi kapcsolatot, a megfelelő információ-áramlást, segítő, fejlesztő szándékot 

a fenntartó részéről. Korrekt együttműködéssel szabályszerűen, eredményesen működő 

intézmény: ez eddig is így volt, és ennek a továbbiakban is így kell maradnia. 

 Magának a Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumnak a 

szemszögéből nézve fontos az intézmény hírneve, megítélése, elfogadottsága a beiskolázási 

körzeten belül, s kívül. Célkitűzés, hogy a jelenlegi (el)ismertséget megtartsuk, illetve azt még 

szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel. 

 A társadalom és a szakma adósa az oktatásnak. Az utóbbi években, évtizedekben a 

pedagógus szakma presztízse és bérezése jelentősen csökkent. Mindez a szülők részéről egyre 

hevesebb, az esetek többségében minden alapot nélkülöző kritikát és tanárok elleni fellépést 

jelent. Az utánpótlás szempontjából pedig azt, hogy a legtehetségesebbek, a rátermettek nem 

ezt a hivatást választják. Vallom, hogy a pedagógust szakmai felkészültsége alapján a külső 

nyomással szemben elsősorban a vezetőségnek kell megvédenie. 

Intézményünk az elmúlt évtizedekben elismerten magas színvonalú nevelő-oktató 

munkát végzett, amit versenyeredményeink, érettségizőink teljesítményei is alátámasztanak. 

Ugyanakkor, különösen a jelenlegi társadalmi, szociális folyamatokat nézve, fontos a 

tanulmányi munka színvonalának emelése - amely önmagában is rendkívül összetett, 

folyamatos erőfeszítést igénylő, de semmiképpen sem kampányszerű feladat.  Ennek 

érdekében a Helyi Pedagógiai Programban a közelmúltban elfogadott pedagógiai 

értékelésünket kell egységesen alkalmaznunk, célunk továbbra is a nevelő-oktató munka 
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hatékonyságának és eredményességének növelése, pl.: homogén csoportok létrehozásával, az 

esélyegyenlőség biztosításával, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás egyszerre történő 

működtetésével. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elfogadott Köznevelési törvény ennek 

messzemenő érvényesítését jelöli meg célként. 

 

 Konkrét elképzelések: 

Immáron 16 éve dolgozom a Váci Mihály Gimnáziumban, ebből az utóbbi két évet 

intézményvezetői megbízással láttam el. Joggal tételezhetem fel tehát, hogy pedagógiai 

nézeteimet a kollégák nagy része ismeri. A hagyományos, eötvösi alapokon nyugvó 

iskolarendszer híveként, bekerülve az iskola tantestületébe, azt tapasztaltam, hogy kollégáim 

szintén a tudásalapú, értékteremtő oktatás hívei. A tantestület elkötelezetten törekszik az 

intézményi hagyományok ápolására, tágabb értelemben pedig megteszi mindezt nemzeti 

értékeink tekintetében is. A régió gazdag hagyatéka, a történelmi Felvidék és a nagy múltú 

iskolák közelsége e tekintetben is versenyhelyzet elé állítja pedagógusainkat. Éppen ezért úgy 

gondolom, hogy pedagógiai, nevelési elveinkben ugyanazt a következetességet és 

módszereket kell követni, ami eddig is sajátja volt a Váci Mihály Gimnáziumnak és az 

abaújszántói szakképző iskolának. Még akkor is vallom mindezt, ha az utóbbi időszak 

oktatáspolitikai koncepciói inkább a kompetencia-alapú oktatást tekintették prioritásnak. (A 

Köznevelési Törvény ebben a viszonyrendszerben komoly változtatásokat sejtet.) 

Megítélésem szerint megfelelő kompetenciák csak akkor alakulnak ki, ha kellő 

megalapozottságú ismerettel rendelkezik a felnőttkora küszöbére lépő tanuló. A sokak által 

csak száraz tényeknek tartott ismeretek megtanulása nem azért szükséges, hogy „felesleges 

információkkal tömjük tele a diákok fejét” – amint azt sokszor hangoztatják a „poroszutas” 

nevelés ellenzői. Az évezredek által kiérlelt oktatási forma biológiai alapokra épít: minden 

megtanult tény, minden memoriter, minden ismeret az agy struktúráját fejleszti, s tesz képessé 

ismeretek közötti kapcsolatok meglátására. Véleményem szerint a kompetencia-alapú oktatás 

azért nem vezet sokszor eredményre, mert kevés a tanulók ismerete. Mindez nem jelenti azt, 

hogy a diákot ne tekintsük partnerként. Nélküle a pedagógus nem érhet el eredményt. 

Az újonnan elfogadott köznevelési törvény értelmében át kell tekinteni az iskolai 

folyamatszabályozást, s eredményeként újra kell fogalmazni a munkaköri leírásokat. 

Kevésbé hatékony a működés, ha a feladatok leírása csak általános, s nem tartalmazza az 

egyéni megbízatásokat, az évek során strukturálisan kialakult dolgozói szerepvállalást. 

Minden dolgozónak továbbra is konkrétan meg kell jelölni a feladatköröket. Véleményem 

szerint ez egyrészt átláthatóbbá alakítja az iskola működését, másrészt gördülékenyebbé teszi 
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mind az oktató munkát, mind a tanórán kívüli rendezvények lebonyolítását. A 2013-tól életbe 

lépő óraszámok ezt elengedhetetlenül szükségessé is teszik. 

 A jogszabályok állandó változása szükségszerűen megköveteli az iskolai belső 

szabályzatok folyamatos átdolgozását, s a változó követelményekhez történő hozzáigazítását. 

Ez nem mindig örömteli dolog, de lehetőséget teremt a megújulásra és a kialakult gyakorlatok 

programmá ötvözésére. 2012. december 31-ig el kell készíteni az iskola megújított pedagógiai 

programját. 

A gazdálkodási feladatok átszervezése miatt az eddigieknél jóval nagyobb összhangot 

kell teremteni az iskolában folyó pedagógiai munka és az azt kiszolgálni hivatott gazdasági 

folyamatok között. Tapasztalatom, hogy a nevelőtestület tagjai nem mindig látják, és ezért 

nehezen is fogadják el a gazdasági szabályozók nyomását. Az eddigiekhez hasonlóan 

biztosítani kell, hogy ezek az információk az iskola minden dolgozójához eljussanak. A 

gazdasági helyzet diktálta megszorítások miatt már most is elkerülhetetlen az iskola 

gazdálkodásának (elsősorban dologi kiadásokat érintő) még átgondoltabbá, 

szervezettebbé tétele.  

Az intézmény vezetési struktúráját igyekeztem úgy működtetni, hogy egyrészt 

messzemenően figyelembe vegye az intézményegységek közötti feladatmegoszlást, másrészt 

csak a legszükségesebb mértékben alakítsa át a meglévő feladatköröket. Az intézmény 

vezetője mellett szükségképpen rendszeresen működnie kell egy szűkebb igazgatótanácsnak, 

melyben az általános igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezető, a kollégiumvezető, a 

gyakorlati oktatás-vezető és a szakképzésért felelős vezető kap helyet. Az igazgatótanácsot 

nem formális, kötelezően összehívandó intézménynek tekintem. Tényleges 

feladatmegosztással kell tagjainak rendelkeznie, ezért sokkal hatékonyabbnak látszik a 

területenkénti (székhelyintézmény, tagintézmény, kollégium) bontásban való megbeszélések 

rendszere. A meghozandó intézkedések ugyanis gyakran azonnali döntéseket igényelnek. A 

feladatellátási helyek távolsága, a profilok sokszínűsége, a magasabb vezetők képességei 

alapján úgy gondolom, az intézményegységek lehetőség szerinti önálló döntéshozatali 

mechanizmusait a továbbiakban is működtetni kell. 

Fontosnak tartom a munkatársi értekezletek rendszerét. Itt gyakorlatilag az 

előttünk álló időszak feladatai kerülnek ismertetésre, s egyben annak felosztása is 

megtörténik. Mindenképpen szükségesnek láttam és igyekeztem is kiépíteni a hatékony 

információ-áramlási csatornákat az iskolavezetés- iskolai és kollégiumi tantestület, a 

közismereti nevelőtestület- kollégiumi dolgozók és az iskola-szülők viszonyrendszereiben. 
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A racionális működés (viszonylag alacsony egy tanulóra jutó képzési költség) 

mellett, a még fellelhető esetleges belső tartalékok feltárásának fokozott figyelmet kell 

szentelnünk értékelési rendszer működtetésével. Nem vagyok híve a pedagógus-

teljesítményértékelés jelenleg kialakított, központi rendszerének. Véleményem szerint 

ugyanis ez csak mesterségesen gerjesztett belső feszültséget eredményez. Az iskolák 

korábban is képesek voltak e nélkül hatékonyan működni. Úgy gondolom, a 

munkaközösségek és az iskolavezetés önmagában is alkalmas a minőségi munka felmérésére 

és elismerésére.  

Az utóbbi években a szülői és diákszervezetek a rendszer működtetésével olyan 

szakmai jellegű véleményformálásra kaptak jogosultságot, amelyre pedagógiai 

kompetenciájuk nem teszi alkalmassá őket. Megnyugtató, hogy intézményünk szülői 

munkaközössége minden esetben osztotta pedagógiai elképzeléseinket, messzemenően bízott 

az intézmény szakmai munkájában, s ennek véleményformálásai alkalmával mindig hangot is 

adott. A szülői szervezetekkel való kapcsolattartással régóta megbízott vezetőként úgy 

gondolom, hogy a továbbiakban is ezt a bizalmon alapuló kapcsolatot kell fenntartani a 

szülőkkel. Az élet, a partnerség és a közös érdek (a tanulók sikeressége), s ne a bürokratikus 

szabályozás fűzzön össze pedagógust és szülőt. A partnerközpontúság jelentse a bizalmat, s 

a gyermek érdekében történő segítő munkálkodást, s ne azt a társadalmi nyomásgyakorlást a 

szülő részéről, amit az utóbbi időszakban időnként országosan megtapasztaltunk. Az 

iskolavezetés feladata a továbbiakban is az elfogadott Pedagógiai Program szerinti nevelő-

oktató munka.   

Az egész intézményben hangsúlyt kell helyeznünk a pozitív teljesítmény 

elismerésére (pedagógusnál és diáknál egyaránt). Továbbra is vallom, hogy mindez nem 

szükségszerűen csak anyagi elismerést jelenthet, amire az utóbbi időszak szűk keretei nem is 

adtak lehetőséget.  

A “hozzáadott értéket” tovább kell növelni, ezért a kétszintű érettségire és a 

szakmai vizsgákra történő felkészülés kell, hogy elsőbbséget kapjon. A felvételi 

követelmények változásai miatt is növelni kell az emelt szintű érettségi vizsgára 

vállalkozók körét, az eredményeket, valamint a sikeres nyelvvizsgázók számát, hiszen 

tapasztalataink szerint a felsőoktatási intézményekben sokan azért nem kapják meg 

diplomájukat, mert nem rendelkeznek nyelvvizsgával. Tervek szerint már a felsőoktatási 

felvételi előfeltétele is a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése lesz. 
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A munkaközösségek számának elmúlt évben történő csökkentése nem jelenti 

azok súlyának csökkenését.  Sőt, éppen számuk csökkenése miatt hárul rájuk jelentősebb 

feladat. 

Az elmúlt időszakban a tantárgyfelosztás elkészítésekor folyamatosan meg kellett 

vizsgálni a csoportlétszámokat és ezek alapján kellett meghatározni az indokolt 

csoportbontásokat. Úgy vélem, itt már nincs további mozgásterünk, legalább a jelenlegi 

szinten kell tartani a csoportok számát, hiszen – a kötelező szakképzési bontáson túl – már 

csak matematikából, idegen nyelvekből és informatikából bontjuk az osztályokat. Nem szabad 

lemondanunk a fakultációs-képzés jelenlegi formájáról, valamint a humán-reál szervezésű 

osztályok kiegészítő óráiról sem. 

A fentebb vázoltak egyúttal azt is jelentik, hogy folyamatosan működtetni kell a 

felelősség-megosztás rendszerét. Erre a megnövekedett intézményi feladatok miatt is 

szükség van. Tartalmában mindez azt jelenti, hogy a középvezetők és a munkaközösségek 

vezetői nagyobb önállósággal, ugyanakkor - ebből adódóan – nagyobb felelősséggel is bírnak 

saját területükön.  

 

2.2. Fejlesztési elképzelések: 
a.) Általános célkitűzések: 

 Továbbra is hiszem, hogy a vezetői elképzelések megfogalmazásakor merni kell 

magasra tenni a mércét, merni kell ösztönző célokat kitűzni magunk elé. Az általam 

megfogalmazott célok sok esetben nem is financiális hátteret igénylő változások. Ami 

pedig pénzügyi hátteret is igényel, annak biztosítására ki kell teljesen aknázni a pályázati 

forrásokat, s természetesen egy iskola vezetőjének energikusan utána kell mennie minden 

olyan forrásnak, amely az intézmény számára hasznosítható. Azt kell mondanunk, hogy a 

pedellus-szemléletű iskolaigazgató képe már a múlté. Ki kell alakítani egy olyan 

kapcsolatrendszert (alapítványokkal, szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, 

partnerintézményekkel, stb.), amelyekből szakmai és gazdasági téren is profitálhatunk. Sok 

esetben – mint Demján Sándor példája is bizonyítja – magánszemélyek segítsége is 

felkutatható, s kellő kitartással megszerezhető.  

 Ugyanakkor az elkövetkezendőkben sem szeretném a türelmetlenség látszatát kelteni a 

megvalósításban, hiszen minden újítás bevezetését szakmai konzultációknak, 

egyeztetéseknek kell megelőznie, majd a fontolva haladásnak kell követnie, s természetesen 

együtt az iskolavezetésnek és a nevelőtestületnek megvalósítania. Azt sem szeretném, ha a 
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túlvállalás és ezek nehezen teljesíthetőségének kritikája érne. Harmadsorban pedig azt is 

tudom, hogy napjaink oktatási és gazdasági folyamatai számtalan gátat vetnek az oktatási 

intézmények értelmes fejlesztő munkálkodása elé. 

Az elmúlt években tantestületünkből relatíve sokan vállaltak megbízást a kétszintű 

érettségi rendszerén belül az emelt szintű vizsgáztatás feladataiban és a kompetencia-

mérések alkalmával. Úgy gondolom, ezt a tendenciát hatékony oktatásszervezéssel fenn 

tudjuk, és fenn is kell tartani. Hiszen azon túl, hogy szakmai tapasztalatokat jelent minden 

résztvevőnek, az iskola hírnevét, elismertségét is növeli. 

Továbbra is kiemelt területként kell kezelni a hatásos iskolai propagandát és 

iskolai marketing tevékenységünket, bár már az eddigiekben is nagy energiát fordítottunk 

az iskola megismertetésére és bemutatására. Az intézményi nyílt napok és a beiskolázási 

szülői értekezleteken való részvétel mellett, egyéb formákban is el kell jutnunk a térség 

általános iskoláinak végzős diákjaihoz (intézményünket, eredményeinket, képzési palettánkat 

bemutató füzet; meghívásos versenyek, vetélkedők, melyeken saját diákjaink mellett általános 

iskolai versenyzők is részt vehetnek; sportrendezvények; tehetségkutató programok; stb.). 

További eredményekhez vezethet az iskolai marketing területén egy egységes arculat 

megteremtése. Ennek eszközei lehetnek: rendszeres megjelenés a helyi és regionális szintű 

írott és képi sajtóban; iskolaújság rendszeres kiadása, melyet a körzet közszereplőinek, 

meghatározó szerveinek, iskoláinak is eljuttatunk; a régió sikeres cégeinek és 

vállalkozásainak bevonása az iskolai programokba, stb. 

Az egységes arculat megteremtését és a diákok együvé tartozásának érzését 

szolgálhatja egy közös iskolai jelkép megteremtése. Ennek legjárhatóbb útja egy, az iskola 

logóját, címerét ábrázoló sál (lányoknak) és nyakkendő (fiúknak) lehet. Ennek átvételére 

a Gólyabál kínálja a legmegfelelőbb alkalmat. Ugyanakkor minden olyan rendezvényen 

jelentőséggel bír, ahol vácis diákjaink megjelennek. 

Félévi és év végi statisztikáink alapján erős a korreláció a tanulmányi eredmény és 

fegyelem (hiányzás) között, ezért nagyon fontos feladatunk a tanulmányi fegyelem 

megszilárdítása. A tanulóknak hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy az elemi rend, a fegyelem 

fenntartása és a képességeiknek az iskolai közösség keretein belül történő kibontakoztatása, 

illetve fejlesztése egymást kölcsönösen feltételező célkitűzések. Az iskolai fegyelem 

fenntartása közép- és hosszútávon már nem egyszerűen intézkedések és következetes tanári 

követelménytámasztás kérdése, ehhez a helyesen értelmezett iskolai demokrácia 

kibontakoztatására is szükség van.  
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A kompetencia-mérések eredményei azt mutatják, hogy – „köszönhetően” az utóbbi 

időszak elhibázott oktatás-politikájának – a beérkező diákok egyre komolyabb problémákkal 

küzdenek az értő olvasás, a szövegértés-szövegalkotás és a logikai gondolkodás területén. 

Minden tantárgy feladata ennek fejlesztése, hiszen ezek hiányosságai lehetetlenné teszik a 

megfelelő tudás elsajátítását.  

Csökkentenünk kell a tanulói hiányzások számát. Legalább a jelenlegi szinten 

kell tartani a fegyelmi ügyek számát. Ezt a szabályzatok egyértelműsítésével, a rendszeres 

ellenőrzésekkel kell megállítani. Ki kell használni, hogy diákjaink többsége szeret iskolába 

járni, megbecsüli környezetét, rongálás, vandalizmus elvétve vagy egyáltalán nem fordul elő 

közöttük. Nagy problémát okoz ugyanakkor a szemetelés, és az, hogy sokan nem ügyelnek a 

saját környezetük tisztaságára. A nevelőtestületnek erre sokkal nagyobb figyelmet kell 

fordítania. Ez természetesen a tanári ügyeleti rendszer hatékony működtetésével is jár. 

A nem megfelelő szocializációjú gyerekek és problémamentes társaik közötti 

fejlettségbeli különbségek egy-egy évfolyamon belül már az iskolába lépéskor ± 1,5 évet 

tehetnek ki. (Ezek a fejlettségbeli különbségek a természetes érésbeli fáziseltolódásból, az 

adottságbeli- és szociális különbségekből keletkeznek). E differenciálódás miatt az 

alacsonyabb fejlettségű tanulók nem képesek a többiekkel haladni a tanulásban, így egyre 

jobban lemaradnak; a legfejlettebbek pedig az átlagra szabott oktatás miatt jóval a 

lehetőségeik alatt fejlődnek. Mindezt szakmai munkánk tervezésénél egyre erőteljesebben kell 

figyelembe vennünk. Törekednünk kell a differenciált oktatás hatókörének kiszélesítésére. 

Jobban ki kell használni a tanár-szülő közötti kapcsolattartási lehetőségeket. 

Tanáraink ismerik azt az értékrendet, amit a diákok és a szülők képviselnek, illetve elvárnak 

az iskolától, a tantestület szociális érzékenysége, a hatékony gyermek- és ifjúságvédelem, 

mint háttér, adott. Rendszeres a kapcsolattartási lehetőség a szülői oldal és a tantestület 

között: szülői értekezlet, fogadóóra, kétszintű érettségire, szakmai vizsgákra való jelentkezés, 

fakultáció-választás megbeszélése, szabadidős programok, diákparlament. Ezekkel 

hatékonyabban kell élnünk. 

Személyiségorientált iskolatípus működik intézményünkben és azt célszerű a 

jövőben az eredmény-, teljesítményorientált iskolamodellel összekapcsolni. A 

követelményrendszer, az időkeret megváltozása és a fentebb említett fejlettségbeli 

különbségek indokolják az új, eredményes tanítási módszerek alkalmazását, a meglévő 

alapokon történő csoportszervezés új elemekkel történő bővítését. Célként kell 

megfogalmazni a humán-reál irányultság tagozatos szintre juttatását, a közgazdasági képzés 

szakmacsoportos jellegének erősítését (mindezt az új szakképzési törvény is tartalmazza), a 
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fakultációs képzést pedig kifejezetten az emelt szint követelményeihez kell igazítanunk. A 

2013 szeptemberétől életbe lépő változások a pedagógusok munkaidejének felhasználásáról 

ezeknek az átgondolását kötelezővé is teszik. 

Egyensúlyt kell találnunk a fenntartói elvárások és az egészséges 

osztálylétszámok kialakítása között. Nem szabad a minőség rovására túlnövelni egy-egy 

tanulócsoport létszámát, hiszen a gyengébb képességű tanulók felvétele a minőségi oktatás, és 

megfelelő szintű képzéshez jutás esélyegyenlőségi elvét sértené a jobb képességű diákok 

számára. 

A diáknak éreznie kell, hogy tanáraitól egyre nagyobb és biztosabb tudást kap. Mindez 

természetesen a személyzeti munkával szemben is komoly követelményt támaszt. A 

problémára a teljes foglalkoztatottság, a tantárgyfelosztás és a speciális feladatok 

következetes végiggondolása, átgondolt alkalmazási terv és – szintén a Köznevelési Törvény 

előírásai nyomán – arányos tehermegosztás lehet a válasz.  Az utóbbi időszakban a reál 

tantárgyakat tanító kollégák alkalmazása állította nehéz feladat elé az iskolavezetést. Ez – a 

felsőoktatásban tapasztalt tendenciákat megfigyelve – továbbra is problémát fog jelenteni.  

 Az utóbbi pár év beruházásai jelentős segítséget nyújtottak az oktatás 

hatékonyságának növeléséhez. Nem állhatunk meg azonban itt, folyamatos karbantartásra 

és fejlesztésre van szükség. Ehhez minden lehetőséget keresnünk kell. 

A szabadidős programok, a tanítási órákon kívüli önképzőköri, szakköri kínálatunk 

növelése folyamatos cél, amit rövidtávon a jelenlegi financiális viszonyok akadályoznak, 

ugyanakkor nem mondhatunk le róluk, hiszen mindez a szakmaiság visszaesésével járna. A 

rendelkezésre álló költségvetési keret mellett pályázati forrásokat kell hozzá bevonnunk. 

Az eddig kialakult hagyományok rendkívül jó alapot jelentenek a délutáni 

foglalkozások tekintetében a Kollégiumban. A megújult kollégiumi alaptanterv is segítheti ezt 

a munkát. A Kollégiumban a tanulói létszám folyamatos csökkenése jelenti a legnagyobb 

kihívást. Mindez szükségessé teszi a működés paramétereinek átgondolását, esetlegesen 

szervezeti módosulásokat is indukálhat. Eddig is törekedtünk a kollégiumi nevelők 

bevonására az iskolai oktató-nevelő munkába (pl. gyógypedagógusi feladatok ellátása), a 

jövőben erre a létszámcsökkenés okán egyre inkább törekednünk kell. A délutáni 

foglalkozások lehetősége, a korrepetálások, egyéb intézményi rendezvényekben kell 

megkeresnünk azt a kapcsot, amellyel szorosabbá, élőbbé, partnerközpontúvá tudjuk tenni az 

együttműködést.  
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b.) Rövid távú célok: 
 Az intézmény folyamatosan megújított és megújítandó Pedagógiai Programja, 

valamint a 2012 szeptemberében hatályba lépő Nemzeti Köznevelési Törvény kellő alapot és 

rengeteg feladatot ad a következő tanév(ek) elindításához. Ennek szellemében kell áttekinteni 

tantárgyi struktúránkat és képzési rendszerünket.  

 A törvényi változások (NAT, Kerettanterv) a székhelyintézményben kevesebb 

módosítást jelentenek, a szakképzési rendszer átalakításával viszont az abaújszántói 

tagintézmény jelentősebb változások elé néz. A 2012-2013. tanévben tudjuk utoljára indítani 

a 2+2-esszakképzési rendszert, a következő tanévtől viszont vissza kell térni a hároméves 

szakképzésre. A Pedagógiai Program megújításánál ennek hangsúlyos szerepet kell kapnia. 

 Meg merem kockáztatni, hogy tagintézményünk esetében az utóbbi időszak 

legjelentősebb, és az intézmény munkáját illetően legnagyobb megrázkódtatását a tanüzem 

kiszervezése jelentette. A korábbi időszak szinte minden fejlesztése ide összpontosult, így ez 

– a pedagógiai változásokon túl – jelentős vagyoni szerkezetátalakításokkal is járt. Komoly 

nehézséget okozott a beállás az új szervezeti keretek közé. Véleményem szerint a következő 

időszak egyik legjelentősebb feladata lesz az együttműködés újragondolása és ésszerű 

keretek kidolgozása a Tangazdaság Kft.-vel. 

 Hasonlóan átgondolást igényel a Gazdasági Ellátó Központ RT-vel történt 

megállapodás keretei miatt a takarítási, épületüzemeltetési, rendészeti és flottaszolgáltatások 

racionális, költséghatékony működtetése. Az elmúlt több mint féléves időszak tapasztalatai 

alapján láthatóak azok a területek, ahol lehetőség van a szerződéses viszonyból eredő fizetési 

kötelezettségek csökkentésére. A Megyei Intézményfenntartó Központ döntése értelmében 

üzemeltetésre már visszakaptuk kisbuszunkat, szükségesnek látjuk ugyanakkor a többi terület 

áttekintését is. Mindez jelenti a dolgozók számának és vezénylésének ésszerűsítését az 

intézményegységek között, másrészt a kieső dolgozók rehabilitációs hozzájárulás terhére 

történő pótlását. 

 Különösen azért is fontos az odafigyelés, mert nagyobb karbantartási feladatokat a 

szűk költségvetés nem tesz lehetővé, ugyanakkor – különösen a tagintézmény esetében – 

folyamatos az épületek állagromlása, miután csak apróbb javításokra van lehetőség. A 

következő időszak egyik legfontosabb feladata az időzített bombaként ketyegő vízhálózat, a 

vizesblokkok, valamint az energiaigényes gázfűtés javítása és korszerűsítése a 

tagintézményben. 

 Kiemelt évünk lesz a 2012-2013-as tanév, hiszen 2013-ban ünnepli iskolánk 

fennállásának 50. évfordulóját. Már 2012 őszére össze kell állítani azt a programtervet, 
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amely méltó kereteket ad az ünnepi évhez. Az ünnepi évet 2012 szeptemberének első hetében 

rendkívüli irodalomtörténeti előadással indítjuk. Decemberben szavalóversenyre kerül sor, 

2013 elején egy nagyszabású Váci-gálával folytatódhat a sor, s az ünnepi évkönyv 

összeállítását követően 2013 tavaszán szervezzük meg a hagyományos nagytalálkozót. 

 A szabadidős tevékenységek fejlesztése érdekében a következő tanévben ki kell 

dolgozni a művészeti foglalkozások rendszerének (tánc, hangszeres zene) alapjait 

intézményünkben. Általában elmondható, hogy azon iskolák jelentős részében (különösen így 

van ez az encsi iskola vonatkozásában), ahonnan tanulóink hozzánk kerülnek, komoly 

művészeti alapképzés folyik. Természetes cél tehát, hogy az előképzés eredményeit 

hasznosítsuk. A személyi feltételeket elemezve megállapítható, hogy ehhez egyrészt 

rendelkezünk a szükséges pedagógus háttérkapacitással, másrészt bevonhatók a képzésbe 

azok az encsi kollégák, akik a helyi általános iskolákban e tárgyakat oktatják. Indokolt ennek 

megfontolása azért is, mert a 7-8. évfolyam diákjain keresztül fenntarthatjuk 

együttműködésünket az általános iskolákkal. A művészeti oktatás történhet szakköri keretek 

között, vagy a fakultációs rendszer felhasználásával, de középtávon kidolgozásra kerülhet egy 

komolyabb szakmai program is. 

A következő 2-3 évben testvériskolai kapcsolataink megszilárdítását, esetleges 

bővítését kell elérnünk. Jelenleg a szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziummal, 

Encs városán keresztül a lengyelországi Kepno városának oktatási intézményeivel, valamint a 

fentebb említett finn középiskolával állunk ilyen jellegű kapcsolatban. Utóbbi keretében 

formálódóban van egy további együttműködés. A saarijärvi-i iskola gesztorságával várhatóan 

2012 szeptemberében kerülhet sor egy uniós pályázat beadására, amely négy iskola – az 

encsin és a finnországin túl egy olaszországi (Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci"), 

és egy franciaországi (Lycée Gustave Eiffel d'Armentières) iskola – bevonásával valósulna 

meg. 

Meg kell keresnünk annak lehetőségét, hogy – elsősorban nyelvgyakorlási célokkal – 

hasonló kapcsolatot építsünk ki egy angol vagy egy német nyelvterületen található 

középiskolával. Az abaújszántói tagintézmény német nyelvterületen, a putnoki szakképző 

iskolával közösen korábban már működtetett ilyen együttműködést a szakképzés keretein 

belül, amelynek továbbfejlesztése szintén cél. Erre az előkészületek már megtörténtek. 

Minden ilyen lehetőséget meg kell ragadnunk, hiszen a nyelvgyakorláson túl kulturális 

és tanulmányi előnyei is lehetnek, s diákjaink egy részének az egyetlen lehetőséget jelenti 

utazásra, kirándulásra. Mindez lehetőséget teremtene egyrészt a hagyományos 

csereüdülések lebonyolítására, másrészt az érintett iskolák diákjai közötti kapcsolatfelvételre 
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tanév közben, felhasználva a világháló nyújtotta lehetőségeket. (Utóbbi megszervezésébe az 

iskolai diákönkormányzat is bevonható lenne.) A külföldi testvériskolai háttér növelése 

nemcsak jelenlegi diákjaink számára járna pozitív hozadékkal, de eredményesen segítheti 

beiskolázási tevékenységünket is. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a szepsi magyar 

tannyelvű iskolával eddig szőtt kapcsolatainkat tekintsük elsődlegesnek, a találkozásokat 

fenn kell tartani, s ha lehet gyakoribbá tenni. A Köznevelési Törvény ide vonatkozó előírásai 

(határon túli magyar iskolákkal történő együttműködés az utazás támogatásával) ebbe a 

profilba szervesen illeszkednek. 

Megítélésem szerint jó úton indultunk el, de továbbra is törekedni kell az iskolai 

diákönkormányzati rendezvények jelenlegi formáinak megújítására. A már megkezdett 

folyamatok szerint mindkét tagintézményben átgondoltabban megszervezett, 

színvonalasabb diákrendezvényekre van szükség, olyan rendezvényekre, amelyek túllépnek 

a bálokon, disco-kon, hiszen ezeket a szórakozási formákat az intézményen kívül is 

megtalálhatják a diákok. Természetesen nem jelenti mindez a hagyományos diákélet 

rendezvényeinek megszüntetését. Át kell gondolni ugyanakkor a Gólyabál, az elsősavató 

ünnep és a Diáknap szervezésének kereteit. Sajnos, most úgy látom, hathatós tanári segítség 

nélkül ezeknek a rendezvényeknek a megtartása nehézségekbe ütközik. Rendkívül pozitív és 

sikeres kezdeményezés volt az elmúlt évben is, és idén is a mindenkori 13. A osztály által 

szervezett „Váci-bál”.  Ez hagyománnyá válhat. (Jelenlegi bevételéből asztalokat és padokat 

veszünk, amelyeket a büfé mellé és a belső udvaron helyezünk el.) 

Az aula adta lehetőségeket kihasználva teret kell adnunk tanulóink bemutatkozásának. 

Kiállítások szervezése lehet az a lehetőség, amellyel egy-egy területen képességeit 

bontakoztató diákunknak teret adunk a bemutatkozásra. Gondolok itt a képzőművészetre, 

fotózásra, gyűjtemények bemutatására. Törekednünk kell a faliújságok régi hagyományának 

visszaállítására munkaközösségi koordinálásban. Ugyancsak sor kerülhet diákok írásait 

tartalmazó kiadványok megjelentetésére, felhasználva az erre vonatkozó pályázati 

lehetőségeket. S természetesen, évfordulók alkalmával évkönyvünk megjelenése is szinte 

kötelező. 

c.) Középtávú célok: 
Az informatikai beszerzésekre kiírt pályázatokon való részvétel eddig is jelentős 

többletforrás bevonását tette lehetővé. Véleményem szerint azonban ennél nagyobb 

lehetőségeket rejt ez a terület. Működtetnünk kell tehát egy olyan rendszert, mely minden 

területen folyamatosan figyelemmel kíséri a kínálkozó pályázati lehetőségeket (esetlegesen 
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külön pályázatfigyelő és író team felállításával). Európai uniós tagságunk egyre 

megszokottabbá, bevettebb gyakorlattá teszi pályázati források igénylését. Egyre több 

ugyanakkor az olyan pénzügyi forrás, amelynek lehívására más mód nem kínálkozik. A 

pályázatírás a következő évek kiemelt területe kell, hogy legyen.  

 Újra kell gondolni a Váci Mihály Gimnázium Diákjaiért Alapítvány szervezeti 

kereteit. A kuratórium tagjaival közösen kell megvizsgálnunk a hatékonyabb működés 

lehetőségeit. Megítélésem szerint jóval több lehetőséget kínál, mint amennyivel jelenleg 

élünk. Különösen azért fontos mindez, mert a diákok számára nyújtható központi támogatási 

lehetőségek (pl. iskolai ösztöndíj, jutalomkönyvek, szociális segély, stb.) folyamatos 

szűkülést mutatnak. 

 Ki kell aknáznunk a szakképzés adta lehetőségeket. Már működik, de újra 

formálódóban van a Térségi Integrált Szakképzési Központ (TISZK). Ugyanakkor már 

látjuk a szakképzési támogatás központi elosztási formáját is. A továbbiakban – a TISZK 

leendőbeli működési formájának megfelelően – is meg kell keresni azokat a lehetőségeket, 

amelyből az intézmény számára tudunk előnyökhöz jutni. 

 Alapító okiratunk több szakma képzését teszi lehetővé. Ugyanakkor ezt csak úgy 

tudom elképzelni, hogy nem a jelenlegit szüntetjük meg, hanem esetlegesen újjal bővítjük 

képzési kínálatunkat. A szakképzési törvény változása nyomán meg kell vizsgálni a kínálkozó 

lehetőségeket.  

  Ennek ellenére, a térségi adottságokhoz, a regionális együttműködéshez és a közeljövő 

várható folyamataihoz kapcsolódhat az idegenforgalom-turizmus szakképzés megvalósítása 

is. Úgy azonban, hogy a pénzügyi-számviteli irány fennmarad. Hiszen minden szakmai 

adottságunk ehhez van meg. Komoly lehetőségét látom annak, hogy ne csak fenntartsuk, de 

tovább is fejlesszük eddigi szakképzésünket. Együttműködő főiskolát-egyetemet keresve, 

helyet adhatunk egy akkreditált felsőfokú szakképzésnek. Természetesen mindez a 

központi szabályozás függvénye is. Mindezek alapján a szakképzés a tagozat szintjére 

emelkedhet az intézményen belüli szervezeti felépítésben.  

 Miután a TISZK rendszere teljesen kiépült, ennek megvalósításában kérhetjük 

együttműködésüket. Irányító és felügyeleti szerv lévén segítséget nyújthat egy tágabb 

beiskolázási körzet megteremtésében tevékenységi területén. Mindenképpen olyan 

szakképzési rendszert kell kialakítanunk, amely illeszkedik ennek teljes rendszerébe, hiszen 

csak így biztosítható a folyamatos diák-utánpótlás, akár jelenlegi körzetünkön kívülről is. 
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 Minden eszközt meg kell ragadni a kollégiumi létszám növelésére. A Diákotthon 

jelenlegi működése során problémát jelent, hogy folyamatosan csökken az oda beiratkozó 

diákok száma. Ez a folyamat részben szociális okokkal magyarázható, részben viszont a 

közlekedési szokások (gépkocsi-használat) átalakulása adja alapját. Meglátásom szerint ez a 

folyamat csak úgy állítható meg, ha külön nevelési-oktatási programot dolgozunk ki a 

kollégium számára. Az ÉMOP keretein belül megvalósuló infrastruktúra-fejlesztés tíz évre 

egyébként is kötelezővé teszi az encsi kollégium épületének oktatási célokra történő 

működtetését. Ez az időszak lehetőséget teremt számunkra, hogy megkeressük azokat a 

formákat, amelyek a diákotthon számára a hosszú távú, fenntartható működést szolgálják. Az 

már most is látszik, hogy a kollégium épületének szabad kapacitásait (elsősorban a 

tantermi célokra felhasználható helyiségeket) igénybe kell vennünk, hiszen a 7. és 8. 

évfolyam, valamit a megjelenő csoportbontások miatt a gimnázium főépületének tantermei 

várhatóan folyamatosan kevésnek bizonyulnak. 

A kollégium nevelőtestületének képzettsége lehetővé teszi, hogy bevonjuk őket a 

gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai osztályok nevelő-oktató munkájába, 

felzárkóztató és tehetséggondozó tevékenységébe. Közös intézmény lévén egyébként is 

célszerű erősíteni az együttes szerepvállalást. Közös rendezvények megtartásán túl, az 

intézményi pályázatok megírásának és lebonyolításának lehetőségébe is jobban be kell 

vonnunk a diákotthon nevelőtestületét. 

Bővíteni kell az iskolai sporttevékenység körét. (Itt is van lehetőség a kollégiumban 

dolgozó pedagógusok számára a bekapcsolódásra.). A jelenleg működő labdarúgó, kézilabda 

csoport, illetve az atlétika mellett ki kell használni a Városi Sportcsarnok nyújtotta előnyöket: 

programszerűvé kell tenni, esetlegesen a délelőtti órákra ütemezve, az úszásoktatást.  

 A sporton túl, egyéb területeken is fenn kell tartani, és rendszeres kapcsolatot kell 

kiépítenünk a két város (Encs és Abaújszántó) vezetésével és intézményeivel. 

 Az iskola és a kollégium felújítása, a változó szakképzési feltételek miatt át kell 

gondolni a megmaradó helyiségek funkcionális hasznosítását. 

  

d.) Hosszú távú célok: 
 A hosszú távú elképzelések felvázolása során kell leginkább tekintetbe venni a 

pénzügyi lehetőségeket, hiszen a magyar oktatás hosszú távú finanszírozása nehezen 

tervezhető folyamat. Célként mindenesetre olyan fejlesztéseket kell felvázolni, melyek 

szervesen illeszkednek a középtávú elképzelésekhez, ugyanakkor figyelembe kell venni az 
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abaúji térség jellemzőit is. Mindez megnehezíti a tervezést, hiszen régiónk halmozottan 

hátrányos helyzetű, ugyanakkor – némileg paradox módon – lehetőséget is teremt hiánypótló 

projektek tervezésére. 

 A megvalósuló felújítások ellenére – mindkét tagintézményünk esetén – szükségszerű 

az előrelépés sportlétesítményeink fejlesztése terén. Tornatermeink kicsik, lépéseket kell 

tennünk egy új, nagyobb tornaterem kialakítására, de minimum a jelenlegiek rendbe 

hozására. Csak megfelelő pályázati források bevonásával, fenntartói segítséggel oldható meg 

ez az elképzelés. Területét a megépítendő sportcsarnoknak a jelenlegi bitumenes pálya 

adhatja. A tervezés során törekedni kell arra, hogy az egyik bejáratot az utca frontja felé 

nyissuk meg. Mindez lehetővé teszi a létesítmény egyéb, nem iskolai célokra történő 

bérbeadását, ami jelentős bevételeket hozhat az intézmény számára. Ugyanakkor egy ilyen 

nagyságú terem megoldaná a nagyobb szabású rendezvények helyigényét is. Az aula bizonyos 

rendezvények esetén időnként kicsinek bizonyul. Kulturális rendezvényekre még le tudjuk 

diákjainkat ültetni, de minden olyan szervezés, amely szülők, vendégek meghívását jelenti 

(ballagás, gólyabál, esetlegesen évfolyamszintű szalagavató megrendezése) már a Városi 

Sportcsarnok szükségszerű igénybevételét vonja maga után. 

 Az intézményi helyszűke megoldására kínálkozó lehetőség továbbá a földszintes 

hátsó épületrészre történő szintráépítés: a hátsó folyosó, az itteni tantermek és a menza 

fölötti részt jelenti mindez. Kisebb, csoportfoglalkozásra, stúdió-munkára, művészeti 

tevékenységre felhasználható, akár könnyűszerkezetes helyiségek kialakítására gondolok. 

Ennek az épületrésznek a tetőszigetelése egyébként is megoldásra vár. 

 Minden intézményegységünkben át kell tekinteni az épületek külső udvarának 

rendezését. Sok szakaszon kell a kerítés problémáját megoldani. Ez szinte mindenütt jelenti a 

kerítések rendbetételét, bizonyos szakaszokon önmagában a megépítését is. 

 A felújítási munkálatok után folyamatosan kerülhet sor a szabadon megmaradó 

területek parkosítására és külső ülőpadok elhelyezésére. Meggondolandó a költségek 

csökkentésére kút fúrása a sportpályák oldalán. Ez ugyanis – a parkosított területek 

öntözésén túl – megoldja az sportpályák mellett sportolásra hasznosítható füves területek 

szakszerű gondozásának kérdését is. 

Sajnos, a 2005. évi racionalizálási programnak része volt a konyha privatizációja is. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy intézményeinknek mindebből csak hátránya származott: 

jelentős bevétel-kiesés, a menzát igénybe vevők számának drasztikus csökkenése (kb. 90%-

kal), saját rendezvényeink megtartásának nehezebbé válása, a konyha és az ebédlő 
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állapotának folyamatos romlása. A privatizációt megvalósító cég 10 éves szerződést kötött, 

amelynek most a kétharmadánál vagyunk. Ennek lejárta után törekedni kell a konyha 

visszavételére, de meg kell vizsgálni egy alternatív menza felállításának lehetőségét is.  

 
 

3. Vezetői hitvallás 
 

 A munka szeretetére és fegyelmére, az emberi méltóság sérthetetlenségére, a 

türelemre, a bizalomra és az együttműködési készségre, a pedagógus mesterségre építem 

vezetői munkámat, ezt várom el munkatársaimtól is. A tantestület tagjaival és a 

közalkalmazotti gárdával továbbra is folyamatos kapcsolattartást, s így zavartalan 

együttműködést ígérek. 

 
4. Összegzés 

 

Összegzésként a következő minőségcélokat fogalmazom meg: 

 Nevelési, oktatási feladatainkat olyan színvonalon végezni, hogy 7. és 9. évfolyamon 

se legyenek beiskolázási problémáink. 

 Az érettségi bizonyítvány megszerzéséig a tanulók 70-75%-a szerezzen ECDL szintű 

számítástechnikai ismereteket. 

 Minden érettségizett tanuló tanuljon tovább vagy szakképző évfolyamon, vagy 

felsőfokú oktatási intézményben. 

 A jelentkezett tanulók olyan felkészítést kapjanak, amely kellő alapot ad a felvételi 

vizsgához valamelyik felsőoktatási intézetbe. 

 A sikeres középfokú nyelvvizsgával rendelkező tanulók aránya a 12. évfolyam végére 

folyamatosan emelkedjen. 

 A tanulók és szülők mérhető elégedettsége hozzájáruljon beiskolázási 

tevékenységünkhöz. 

 A dolgozói elégedettségmutatók értéke minden kérdésben a döntő többség pozitív 

véleményét mutassa. 

 

Célom, hogy a “vácis” jelző jó minőséget, kiszámíthatóságot, magas színvonalú oktató-nevelő 

munkát és pedagógiai tudatosságot jelentsen a továbbiakban is. Ennek megvalósításához 

kérem tiszteletteljes támogatásukat! 


