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CÉLKITŰZÉS, STRATÉGIA 

 
   Az intézményvezető, nemcsak mint tervező, stratéga, hanem mint végrehajtó, szervező is 

részt vesz az iskola munkájában. A vezetésben már olyan szakemberek találhatók, akik az 

iskolaépítés szervezésében, lebonyolításában közösen dolgoztak (pályázatkészítés, 

infrastrukturális fejlesztés megtervezése, a mérési rendszer kifejlesztése). Fontosnak tartom, a 

tantestület tagjaival való közvetlen, kollegiális kapcsolat kialakítását, és a személyes kontaktus 

kiépítését az iskola diákjaival. 

   Biztosítani kell a tudáskoncentrációt, a térségben élő családok, a tehetséges, jó képességű 

diákok, a szakmai kihívást kereső tanárok, a komplex nevelői munkát, a felzárkóztató, értéket 

biztosító tevékenységet végző pedagógusok partnersége révén a humanista értékek jegyében 

megvalósuló kimagasló munkát. 

   Átfogó vezetési célként a pedagógiai programban kifejtett célrendszer elérését, az általa 

kifeszített tér attribútumainak – esemény- és tevékenységrendszer, munkakultúra 

hagyományok, szervezeti kultúra – implementációját tekintem. 

   A stratégiai és operatív vezetés dimenzióiban átgondolom a vezetés célrendszerét – a 

pedagógiai programban megfogalmazott célrendszer egyidejű fenntartása mellett a következő 

hét nézőpont oldaláról adom meg a vezetés célkitűzéseinek leírását. Mindez elengedhetetlen a 

kellően magas minőségi munka biztosításához. 

1. A szülő – tanuló szemszögéből vizsgálva a következő célok fontosak: olyan 

alapműveltséget–képzettséget nyújtson az iskola, amellyel a tanuló érvényesülni tud a 

mindennapi életben, a továbbtanulásban; s az iskolában eltöltött idő ne csak hasznosan, 

hanem érzelmi biztonságban, harmóniában és komfortérzetben teljen el. Egyre több 

olyan szülő van, aki átgondolja, hogy mit jelentett neki az iskola és megállapítja, hogy 

„nyert vele”. 

2. A diákok életében akkor van értéke az iskolának, ha örömet és egyben büszkeséget 

jelent e sajátos életformában az iskolai közösséghez tartozni. S ha egyfajta rangot jelent 

ebben az iskolában diáknak lenni, rangot jelent bekerülni is. A diákot tehát 

büszkeséggel töltse el, hogy ő Mórás diák lehet. (A városban egyedi hagyománnyá 

válhat, hogy az elsős kisdiákokat az „iskola polgárává” avatjuk.) 

3. Valamennyi állományban lévő dolgozó felől szemlélve reális és optimális célkitűzés a 

biztos munkahely, és a megélhetés biztosítása. A szakmai munkában való – 

kibontakozásnak teret adni. Ez magába foglalja a szakmai továbbképzést, amely 

lehetőséget ad a házon belüli karrierlehetőségnek. 

4. A tulajdonos és a fenntartó szemszögéből nagyon kedvező egy olyan intézmény, amely 

anélkül is jól működik, hogy egyedi, különös figyelmet kellene rá fordítani. A 

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola korrekt 

együttműködéssel, szabályszerűen működő, fejlődő intézmény.  

5. Az iskola szemszögéből nézve fontos a referencia, az intézmény hírneve, megítélése. 

Célként fogalmazhatjuk meg, hogy a jelenlegi ismertséget még szélesebb körű 

ismertség és elismertség váltsa fel, e nemes célnak mindenkor tartósan megfelelni. 

6. A szakma szemszögéből látva nagyon sokat lehet – és kell – tenni a pedagógusi munka 

presztízsének emeléséért. Az általam kidolgozott vezetési koncepció ezt is céljának 

tekinti. 

7. Olyan legyen ez az iskola, amelyet bárkinek nyugodt lelkiismerettel ajánlhatok.  

 

Fő célkitűzések 

   A következőkben azokat a fő célkitűzéseket fogalmazom meg, amelyek kiinduló pontot 

jelentenek, és vállalhatók lesznek a jövőben is a munkaterv kidolgozásánál. 
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 Minőségi oktatás-nevelés 

 A régi és új értékek harmóniája jelenítse meg a megújuló iskolát. Az állandóság és 

változás legyen egyensúlyban. A változások legyenek minden esetben a legszélesebb 

körben elfogadott célkitűzések. Az értékek megőrzése és versenyképesség a cél. 

 A megvalósítási rangsor elejére kerüljenek azok a célok, amelyeket felvállal a 

tantestület, ugyanakkor a szülők és diákok igényeinek is leginkább megfelelnek. 

 A meglévő értékek erősítése, a felhalmozott szellemi tőke gyarapítása és kamatoztatása. 

 Eredményes PR munka. Az iskolai munka pozitívumainak megjelenítése mindenki 

feladata és felelőssége. 

 

ISKOLAI SZERVEZET POZÍCIÓRENDSZERE (INTÉZMÉNYI 

STRUKTÚRA) 
 

Vezetési koncepció, stratégiai megfontolások 

   A vezetési program a pedagógiai programban rögzített célrendszer és a helyi tantervben 

megfogalmazott vezetési implementációjának dokumentuma. A koncepció kidolgozásánál a 

következő kulcsfogalmakat vettem alapul: kompetencia alapú oktatás, a költséghatékony 

működés, a minőség és az információ menedzsmentje, amelyek a vezetés ilyen szempontú 

önfejlesztését eredményezik az oktatásügyben. A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola kellő felkészültség, igényesség, egyéni és szervezeti szintű öntanuló 

képesség és aktivitás mellett képes az élethelyzetekre felkészíteni. 

   Az emberi tényező szerepének fontossága vitathatatlan az iskolában, ahol a nevelési-oktatási 

alaptevékenység végzése során az érdemi munkát végző pedagógusok, az oktató-nevelőmunkát 

segítő szakalkalmazottak, ügyviteli és technikai dolgozók tevékenykednek, működnek együtt a 

diákokkal. E szervezet egyik specifikuma, hogy a végzett alapfeladatnak mind alanyai, mind 

tárgyai emberek, a teljes dolgozói kör mintegy önmaga tízszeresének ellátását biztosítja. 

   E koncepció keretében az a határozott emberi erőforrás-politika fogalmazódik meg, melynek 

lényege, hogy a pedagógusok törekvéseit egységbe hozza a küldetésével és célkitűzéseivel. Itt 

kiemelt szerepe van egyfelől a kompetencia-építésnek, másfelől folyamatosan feltárandók és 

fejlesztendők azok a képességek is, melyek a diákok csak egyes csoportjaiban rejlenek. 

   E koncepció másik fő gondolata, hogy az alkalmazottak – tanárok és nem pedagógus 

munkatársak egyaránt – értékes „kincsei” az intézménynek, akik az eredményesség 

megőrzésének zálogai. 

   Az iskola szervezetének egésze a minőségi teljesítményeit csak elkötelezett munkaerő révén 

növelheti. Az elkötelezettség kapcsán igen fontos a kölcsönösség, a közös célok, a vezetés és a 

dolgozói kör kölcsönös egymásra utaltsága, egymásra hatása, kölcsönös tisztelet és elismerés.  

   A nézőpontok körét bővítve az iskolában dolgozó emberek – pedagógusok és nem 

pedagógusok – olyan értéknek számítanak, akik képesek fejlődésre. 

   A nyílt informatív vezetés nem öncél, hanem annak a felismerésnek az egyik eszköze, 

melynek lényege, hogy a döntéshozatalban való részvétel érték. Így hangsúly helyeződik a 

csapatmunkára. Ennek lényege, hogy a pedagógusok egyes csoportjai bizonyos területeken a 

feladat teljes egészéért vállalják a felelősséget. A kivitelezett projekt jellegű tevékenységgel 

gazdagítják az iskola hagyományrendszerét, másfelől pedig kipróbálási lehetőséget kapnak a 

pedagógusok.  

   A kitűzött célok szempontjából a megfelelő képesítéssel rendelkezők (a Hajdúdorogi Móra 

Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi dolgozója) megtartásáért a 

kompetencia-építés terén még sokat kell tennie a vezetésnek.  

   A nevelés-oktatás szervezetében nagy szükség van az érdemi középvezetői pozíciók 

megtartására, sőt megerősítésére, hiszen ők nemcsak a közvetlen oktatási feladatok ellátása 

során vállalnak feladatot, hanem az intézmény hagyományrendszerében is – vetélkedők, 
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versenyek, bálok, pályázatok kiírásában, figyelemmel kísérésében – meghatározó 

tevékenységet látnak el.  

   A vezetési munka döntően információ feldolgozásából és kommunikációból áll, melynek 

során az iskola egészének a célrendszere és az előzetesen megtervezett, átgondolt stratégia 

iránymutatásként szolgál. 

   A vezetés demokratizmusa a működtetett fórumokon keresztül a belső kapcsolatrendszerben 

nyilvánul meg. A jelenlegi szabályozás szerint az igazgató egy személyben felelős vezetője az 

intézményt érintő minden kérdéskörben. Az ebből adódó torzult kompetencia és felelősség - 

szerkezetet a nevelési és szakmai munkaközösség-vezetőkből, a Szülői Munkaközösség, az 

Alapítvány összehívásával, megbeszélés, véleménynyilvánítás, döntés-előkészítés folyamatával 

lehet demokratizálni. 

   A diákság pedig a diákközgyűlésen értesül az iskolát érintő feladatokról, tervekről, az 

intézmény életét befolyásoló tényezőkről. 

   Az operatív vezetés a menedzsment olyan szelete, ahol a döntések, tevékenységek hatásai nap 

mint nap szembesítik a vezetést a hatékonyságával. Mindig kialakulnak olyan kihívások, 

amelyek azonnali választ, megoldást igényelnek nemcsak a vezetés, hanem a tantestület, az 

ügyviteli, technikai dolgozók részéről is. A magát biztonságban érző, lehetőség szerint 

nyugodt, jó hangulatú nevelőtestület, munkatársi és vezetői kollektíva igyekszik eredményes, 

tartalmas munkát végezni és kellemes légkört teremteni a diákok körében, a sokrétű 

tevékenysége során. 

   Fontos a minősítési rendszeren alapuló korrekt értékelés, amelynek kapcsolatban kell lennie 

az iskola általános célkitűzéseivel, továbbá elő kell segítenie a szervezeti és egyéni célok 

összhangját. 

   Az iskolában eredményesen működik a Korszerű Oktatásért Alapítvány, amely olyan 

feladatot lát el, ami a minőség növelését teszi lehetővé. Fontos vezetési tényező, hogy a 

dolgozók erkölcsi elismerését is méltóképpen támogassa ez a konstrukció, ezzel motivációs 

bázist, a minőségre vonatkozó húzóerőt teremtsen.1  

Célrendszer: 

 a tanulók elemi műveltségbeli és munkakultúrájának megalapozása, 

 szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása, 

 tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás kiküszöbölése, 

tehetséggondozás személyiségfejlesztő módszerek és a tanórán kívüli 

tevékenységek segítségével, 

 személyiségfejlesztés, közösségfejlesztés: a tanulók toleranciaképességének, a 

kisebbség és többség, a másság elfogadása gyakorlatának gyakorlatának 

kialakítása, közéletiségre nevelés, 

 társadalmi beilleszkedés, integrálódás iránti motiváció erősítése, fenntartása. 

 pozitív életmodell nyújtása, egészséges életmód kialakítása, a testi – lelki 

egészség, mint érték elismertetése, 

 az iskola párbeszédet alakít ki a programban részt vevők szüleivel, partnereivel. 

 kompetencia alapú módszerek és értékelés alkalmazása. 

 

Elvárható eredmények:  

Az iskolai integrációs program alkalmazása esetén a következő eredményekről kell számot 

adni, melyek egyben az ellenőrzés szempontjait is jelentik: 

 a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók osztályonkénti aránya az oktatási 

nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak, 

                                                 
1 Az iskola gazdasági életében fontos a profitorientált konstrukciók biztosítása, melyben eredményesen 

hasznosíthatók az intézmény adottságai (terembérleti díjak). 
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 az intézmény képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő 

fejlettséggel rendelkező gyermekek fogadására és együtt nevelésére, 

 multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe, 

 az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel, 

 az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. 

 

Ezek eredményeként: 

 nő az évfolyamvesztés nélkül tovább haladó HHH tanulók száma,  

 csökken az intézményben az iskolarendszerű oktatásból kikerülők száma, 

 csökken az iskolai hiányzások óraszáma, 

 csökken a HHH tanulók körében a magántanulók száma,  

 nő az érettségit adó intézményekben tovább tanuló HHH-s tanulók száma, 

 az adott intézményben az országos kompetencia-mérések eredményei javulnak, 

 



 6 

 

SWOT elemzés 

Erősségek 

 

- szakmai felkészültség 

- művészeti ágazat 

- sokszínű programkínálat 

- sokrétű külső kapcsolatok 

- tehetséggondozás 

- egyéni felzárkóztatás 

- egyéni bánásmód 

- önkormányzati támogatás 

- jó állapotú épület 

- jó felszereltség 

- kiváló a szakmai munkaközösségek közötti 

együttműködés 

- szülők megszólításának sokféle módja 

Lehetőségek 

 

- művészeti ágazat 

- kritériumorientált mérési-értékelési rendszer, 

bevizsgált mérőeszköz 

- gazdag külső kapcsolatok 

- pályázatokban való részvétel 

- erőforrások hatékony allokációja 

- szakmai napok, belső továbbképzések tartása 

- termek, tornaterem bérbeadásának lehetősége 

- szülőkkel való jó kapcsolat 

- erőforrások jó kihasználása (pályázatok, 

bérbeadás, szülők segítsége, önkormányzat 

segítsége 

Gyengeségek 

 

- szülők egy csoportjának érdektelensége 

- IKT kompetenciák hiánya a nevelőtestület 

egy részénél 

- információáramlás akadozásai 

 

Veszélyek 

 

- elvándorlás a közeli egyházi iskolába 

- csökkenő gyereklétszám 

- gyermekösszetétel változása 

- korai iskolaelhagyás, korai terhességek 

- szakos ellátottság biztosításának nehézségei 

- pedagógushiány 

- egyéb külső szakemberek (pszichológus, 

gyógypedagógus) hiánya 

- a város lakosságának összetétele is változóban 

van, és ez megjelenik az iskolában is 

- elöregedő nevelőtestület 

- túlterheltség 

- kiégés 

- növekvő adminisztrációs terhek 

 


