
 

 BESZÁMOLÓ  
A Garabonciás Művészeti Iskola 2016/20107-es 

tanévéről 

FILOZÓFIA 
 
 Meggyőződésünk, hogy a művészetekkel való aktív 
foglalkozás a társadalom számára fontos tevékenység, 
amely egyértelműen kedvező hatással van a harmonikus 
együttélésre társadalmunkban.  

Az iskola működésével célunk, hogy mindenkinek biztos 
alapot adjunk a választott művészeti ágban. Az így 
szerzett elméleti és gyakorlati ismeret lehetővé teszi, 
hogy valakiből akár profi zenész, táncos, színész, vagy 
képzőművész váljon. 

Ez az alap mindenkit képessé tesz arra, hogy ne csak 
reprodukáljon, hanem a művészetet improvizatív módon 
az önkifejezés eszközeként használja.  

 

Pedagógiai Program - GMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

 

Mészáros Béla 

2017.07.25 

 

 



1 

 

Tartalom 

 

Stratégiai és operatív feladatok végrehajtása ............................................................................................... 2 

Az intézmény szerkezeti átalakítása ......................................................................................................... 2 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Székhely Tagintézménye...................................................... 2 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Eötvös Tagintézménye ......................................................... 2 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Tuzséri Tagintézménye ........................................................ 2 

Tagintézmény-vezetői feladatok meghatározása ..................................................................................... 3 

Vezetők kiválasztása, megbízása ............................................................................................................. 4 

A kapcsolattartás formájának meghatározása .......................................................................................... 4 

Kommunikációs háttér kialakítása ............................................................................................................ 4 

A puding próbája… ....................................................................................................................................... 5 

A vezetői munka szétbontása, delegálása (pedagógiai, szakmai feladatok) ........................................... 5 

Az első félév fő feladatai ....................................................................................................................... 5 

A féléves munka értékelése .................................................................................................................. 6 

Új feladat – pedagógus önértékelés, intézményi önértékelés .............................................................. 6 

Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre ......................................................................... 7 

E-napló .................................................................................................................................................. 7 

Év végi munka értékelése ..................................................................................................................... 8 

Tagintézményi beszámolók készítése .................................................................................................. 8 

Az adminisztrációs munka értékelése ....................................................................................................... 8 

Vezetői munka értékelése a fejlődés, az expanzió szemszögéből nézve ................................................ 8 

Vezetői munka értékelése a törvényességi ellenőrzés szemszögéből nézve .......................................... 9 

Hogyan tovább – intézményátalakítás? ........................................................................................................ 9 

Tagintézmény-vezetőknek delegált feladatok ........................................................................................... 9 

Intézményvezetői hatáskörben megtartott feladatok .............................................................................. 10 

Összegzés................................................................................................................................................... 10 

Mellékletek .................................................................................................................................................. 11 

1. sz. melléklet – az év végi vezetői értekezlet rövid feljegyzése ........................................................... 11 

2. sz. melléklet - tagintézmény-vezetők saját vezetői munkájának értékelése ....................................... 12 

3. sz. melléklet – tagintézmény-vezetők munkájának értékelése a pedagógusok által ......................... 15 

 

 

 

 



2 

 

Stratégiai és operatív feladatok végrehajtása 

Legfontosabb stratégiai feladat a 2016/2017-es tanévben az iskola szerkezeti átalakításának a 
gyakorlatban történő működését elősegíteni. 

Célom az volt, hogy az „egyszemélyi” autokrata irányítású nevelőtestületet megváltoztassuk egy - más 
típusú -, főként a fizikai térben valamennyire együtt mozgó pedagógusokból álló demokratikus 
szerkezetű, a helyben közel lévő, segítséget adni tudó tagintézmény-vezető irányításával működő 
közösségekké. Ezt úgy láttam leginkább elérhetőnek, hogy az iskola telephelyeit három – területi 
szempontból együvé tartozó – tagintézményre bontottam, amely tagintézményhez tartoztak az oda 
rendelhető telephelyek. 

Ennek a szerkezeti átalakításnak a terepe az alapító okirat módosítása volt, amelyet a rendelkezésre álló 
időn belül a hivatalos úton a fenntartó – az intézmény nyilvántartásán és a működési engedélyeken – 
átvezette. 

Az intézmény szerkezeti átalakítása 

Az engedélyek birtokában 2016.09.01-jén a működésünket az alábbi módon kezdhettük: 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Székhely Tagintézménye 

• 3526 Miskolc, Bulcsú utca 6. 

Telephelyei 
 • Bársony Telephely (3531 Miskolc, Bársony János u. 27/A) 

• Dr. Ámbédkar Miskolci Telephely (3532 Miskolc, Tátra u. 2.) 

• Dr. Ámbédkar Sajókazai Telephely (3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.) 

• Bekecsi Telephely (3903 Bekecs, Honvéd u. 79.) 

• Kisgyőri Telephely (3556 Kisgyőr Dózsa György u. 26-27) 

• Sajóhídvégi Telephely (3576 Sajóhídvég, Táncsics Mihály u. 43.) 

• Sajószentpéteri Telephely (3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1.) 

• Tiszalúci Telephely (3565 Tiszalúc, Hársfa u. 13.) 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Eötvös Tagintézménye 

• 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 

Telephelyei 
 • Arany Telephely (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.) 

• Móra Telephely (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8.) 

• Napkori Telephely (4552 Napkor, Kossuth u. 59.) 

Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola Tuzséri Tagintézménye 

• 4624 Tuzsér, Lónyai u. 1. 

Telephelyei 
 • Gyulaházi Telephely (4545 Gyulaháza, Petőfi S. u 62.) 

• Komorói Telephely (4622 Komoró, Petőfi u. 16.) 

• Tiszabezdédi Telephely (4624 Tiszabezdéd, Kossuth L. u 1.) 

Az intézményi szerkezeti átalakítása mellett meg kell említeni az új két telephely indításából adódó 
feladatokat és annak végrehajtásából származó tapasztalatokat is. 

A Dr. Ámbédkar Iskolával való kapcsolat tekintetében vezetőként félre tettem az aggodalmaimat, nem 
hallgattam a rosszhiszemű mondatokra, mert az iskola vezetőjével történt beszélgetések során arra a 
következtetésre jutottam, érdemes megpróbálni a közös munkát. Azt a pedagógiai célkitűzést, amit a 
partner önmaga számára kitűzött, azt illek, érdemes támogatni. Ám egy év elteltével már én is azt 
mondom: sokat reméltem. Összességében 1-2 év alatt elválik, érdemes-e nevünket adni olyan 
munkához, amelyben sok örömünk nem telik… 
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Tagintézmény-vezetői feladatok meghatározása 

A tagintézmények élére megbízandó vezetők feladatát az SzMSz-ünk valamelyest szabályozza. 

Részlet az SzMSz-ből: 

 

A tagintézmény-vezető kizárólagos jogkörébe tartozik 
▪ a pedagógusok feletti vezetői, jogkör gyakorlása, továbbá 
▪ a külön megállapított ügyekben az intézmény képviselete. 

A tagintézmény-vezető feladatkörébe tartozik 
▪ A tagintézmény nevelőtestületének vezetése. 
▪ A tagintézményben folyó nevelő-oktató munka irányítása, ellenőrzése. 
▪ A tagintézmény nevelőtestületének jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerűn megszervezése, ellenőrzése. 
▪ A tagintézmény vonatkozásában a rendelkezésre álló költségvetési tételszámok alapján a 

nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
▪ A tagintézmény vonatkozásában a munkáltatói, valamint a kötelezettségvállalási jogkör 

gyakorlása. 
▪ A tagintézmény köznevelési intézményi képviselete. 
▪ A tagintézményben a nemzeti és az iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó 

megszervezése. 
▪ A tagintézményben a gyermek és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésének irányítása, egészségvédelmi feladatok megszervezése. 
▪ Döntés - az egyeztetési kötelezettség megtartásával - a tagintézmény működésével kapcsolatban 

minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. 

A tagintézmény-vezető feladatkörébe tartozó munkafolyamatok elvei 

A munkaterv elkészítésének elvei 

▪ A tagintézmény munkatervét a tagintézmény-vezető, a tagintézményben dolgozók javaslatai 
alapján készíti elő megvitatásra. 

▪ A tagintézményi munkaterv végleges kialakításáról a tagintézmény nevelőtestülete határoz. 
▪ A tagintézmény munkaterve kiterjed a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok konkrét 

megfogalmazására, az irányítás, az ellenőrzés, a továbbképzés, továbbá az iskola társadalmi 
vonatkozású, valamint személyzeti és gazdasági feladataira. 

▪ Magában foglalja az egyéb iskolai (munkaközösségi) programokat is. 
▪ A feladatokat határidőkkel, a felelősök megnevezésével, az évenként ismétlődő teendőket 

időrendi sorrendben tartalmazza. 
▪ A tagintézmény-vezető a munkatervet (amennyiben kéri) megküldi az igazgatónak, és minden 

esetben a fenntartónak. 

 

A fentiek fényében látható, hogy a tagintézmények egy ilyen típusú vezetés alatt tulajdonképpen önálló 
intézményi egységként végeznék a munkájukat. Élükön olyan vezetőkkel, akik elvégeznék mindazt a 
vezetői feladatot, amit eddig én végeztem egyedül. Tulajdonképpen ezt, mint végső elérendő célt nem 
adtam fel, de az eltelt egy év tapasztalata alapján egy kicsit módosítanom kellett az eredeti 
elképzeléseimen. 
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Vezetők kiválasztása, megbízása 

Két lehetőség közül kellett választanom: 
▪ Belső embert (pedagógust) bízok meg, 
▪ Külső pályázót bízok meg. 

Én az első lehetőséget gondolván jobbnak, felkértem 3 kollégát, legyenek tagintézmény-vezetők, akik el 
is vállalták ezt a megbízatást. (Lukács Éva, Dr. Szabóné Bugán Ágnes, Pokol Miklós) 

Fő szempont volt részben a pedagógiai, részben az adminisztrációs eddigi munkájuk vezetői megítélése, 
és a bizakodás, fognak tudni vezetőként működni. 

A három kolléga közül Dr. Szabóné Bugán Ágnes október végén jelezte, ezt a feladatot nem neki találták 
ki, köszöni szépen, nem vállalja tovább. 

Helyére – maradva a kiválasztás elve mellett – Hugya Reginát kértem fel tagintézmény-vezetőnek, aki 
örömömre vállalta is. 

A tagintézményvezető munkájának ellentételezésként 6 órányi órakedvezményt, + a vezetői pótlékot 
kaptak. 

Összegzés: az időben szétaprózott feladatokhoz megfelelő anyagi ösztöntőt sikerült csoportosítani. 

A kapcsolattartás formájának meghatározása 

Miskolc-Nyíregyháza-Tuzsér viszonylatában nehéz volt a legideálisabb formáját és módját megtalálni a 
rendszeres és hatékony kommunikációnak. A virtuális tér azonban segítségünkre volt. 

Az alábbi közös ötletelés, munkamegosztás, formális egyztető fórumot alakítottunk ki: 
▪ Kedd 9:30-órakor történő közös skype, majd annak nehézkessége miatt a telefonos konferencia 

beszélgetés 
▪ Az ASANA (https://app.asana.com/0/209897393826262/list) szoftver segítségével projektjeinket 

közös platformon dolgoztuk fel. 
▪ A Google Drive segítségével dokumentumainkat közösen tároltuk. 
▪ Rendszeres e-mail és telefonos kapcsolat szükség esetére 
▪ Évi 2-3 személyes megbeszélés (a félévi és éves záráson kívül még két alkalommal találkoztunk) 

Kommunikációs háttér kialakítása 

Un. szolgálati telefonnal láttam el vezetőtársaimat. Akinek szükséges volt, laptoppal segítettem munkáját.  

Véleményem szerint a konferenciabeszélgetések hatékonysága megkérdőjelezhető. Sokat hallgattak a 
kollégák ahelyett, hogy ötleteltek volna. Ha valaki feldobott egy ötletet, vagy megfogalmazott egy 
véleményt, a többi inkább csak hallgatott. 

Az ASANA felületet egyszerűen azt hiszem nem értették. Egyedül Lukács Éva szánt rá időt, hogy 
megértse, és hatékonyan használja. 

A Google Drive nem volt ismeretlen számukra, ezt a felületet a nevelőtestülettel is használjuk, de sajnos, 
ezen a téren is megtapasztaltam néhány vezetőtársam vezetői elhivatottságának hiányát. Persze itt 
egyedül Hugya Regina munkája (vagy munkájának hiánya) jön elő emlékeimből, Pokol Miklós 
késlekedése más okra vezethető vissza, ám nekem, mint vezetőmnek erősen maradtak hiányérzetem a 
munkájukat illetően. 

 

Összegzés: a virtuális felületek segítették a munkánkat, de sajnos a három vezető közül mindössze egy 
volt, aki a felületeket úgy és arra használta, amire az való. Ám ettől eltekintve ezt a jövőben sem tudnám 
jobban és hatékonyabban elképzelni. 

https://app.asana.com/0/209897393826262/list
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A puding próbája… 

Nem esett szó Hoskó Orsolya, mint alkalmazott tanácsadó szerepéről, akihez nagy reményeket fűztem, 
de sajnos ez csak hiú ábránd maradt részemről. Őt, mint személyes tanácsadót vontam volna be a 
tagintézmény-vezetőkkel szervezett kommunikációs térbe azért, hogy szükség esetén tanácsaival lásson 
el bennünket. 

Hamar kiderült: ez nem működik. 

A vezetői munka szétbontása, delegálása (pedagógiai, szakmai feladatok) 

A teljeskörű feladatellátást 3 éves időrendi lebontásban terveztem. 

Az első tanévben terveim szerint egy minimális vezetői feladat átadását terveztem, ami a következőkből 
állt, ahogy a tagintézmény-vezetőknek írtam: 

▪ A már beiratkozott növendék tanítása max. 20 órában 
▪ A kollégák tervszerű (évi 2 óra) látogatása, és annak dokumentálása. 
▪ A telephelyi koordinátorok adminisztrációs munkájának segítése. Csak arra az esetre értem, ha 

infót tőletek kérnek, tudjatok esetleg tanácsot adni. Nyilván minden levelet, amit nekik küldünk, ti 
is megkapnátok, hogy az infót tudjátok! 

▪ Iskolai közösségek (SzMK, DÖK, a pedagógusok szakmai munkaközösségeinek) működtetése, 
ami a vezetők megválasztását, éves tervek és beszámolók készíttetését jelenti. 

▪ A következő tanévünk a 20. Ki kell találnunk, hogy mit tudunk azért tenni, hogy ezt a gyerekeink, 
a szüleik, a partnereink is tudják! 

▪ A következő év előkészítése abból a szempontból, hogy a hozzátok tartozó telephelyeken a 
bővítést hogyan tudjuk megvalósítani: 

o új tanszakok, pedagógusok felvételének előkészítése 
▪ az intézmény képviselete olyan alkalmakon, amikor én nem tudok jelen lenni. (Versenyek, félévi, 

év végi záró koncertek, vizsgák) 

Az első félév fő feladatai 

A tanévnyitó értekezleten vezető társaim begyűjtötték a munkaterv kialakításához szükséges 
információkat, ami a rendezvények, versenyek terén már körvonalazódhatott. 

Ötleteket gyűjtöttek a 20 éves jubileumi év megünnepléséhez. 

Toborzás, év eleji adminisztráció 

Minden év a művészeti iskolák életében toborzással indul, mivel a már beiratkozott gyerekek közül is 
kimarad néha egy-kettő, és sokan csak szeptemberben jutnak el a döntésig: szeretnének hozzánk 
beiratkozni. 

Így a szeptember a folyamatos egyeztetésekkel, órarend kialakításokkal telik el. 

A telephelyi koordinátorok feladata a szükséges papírok és a térítési díjak összegyűjtése, és az ő 
segítésük is feladata volt vezető társaimnak. 

Óralátogatások 

Vezetőként fontos a kollégák munkájának ismerete. Ezért a tagintézmény-vezetők minden pedagógus 
végig látogattak. Az óralátogatást és annak dokumentálását a megbeszélt rendben elvégezték. 

Az óralátogatásoknak egyik fontos célja volt, hogy a kollégákat felkészítsük a pedagógus minősítés, 
illetve az önértékelés folyamatához illeszkedő tervezési-értékelési-pedagógiai elvárások minél 
konkrétabb megismerésére, alkalmazására. 

Bár nem akartuk az óralátogatást úgy lebonyolítani és úgy adminisztrálni, mint az önértékelések során 
elvárt, sok tekintetben mégis hasonló lett. 

Pokol Miklós vezetőtársam például úgy döntött, ő az önértékelés szabályait alkalmazza az óralátogatása 
során. 
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SzSz, DÖK felállítása, működtetése 

Az iskolai szervezetek nálunk – de más művészeti iskolában is – nem működnek nem csak hatékonyan, 
hanem egyáltalán nem. 

Az év elején elég alaposan körbe jártuk a témát, végül a bizonytalanságunk mellett abban maradtunk, 
megpróbáljuk működtetni, mert a jogszabályokból nem egyértelműen vezethető az le, hogy kijelentetjük: 
nálunk nincsenek ilyen szervezetek. 

Óriási munka volt a szervezetekben feladatot vállaló delegáltak kiválasztása, a kapcsolattartáshoz 
leszükséges e-mail címek begyűjtése. A 2. félévben értünk el oda, hogy Google Űrlapon 
megválaszthattuk a Szülői Szervezet vezetőjét, de a Diákönkormányzat tekintetében eddig sem sikerült 
eljutni. 

Időközben pontosan ebben a tárgykörben történt Kormányhivatali ellenőrzés, ahol azt vizsgálták, hogy a 
fenntartó hogyan kéri ki az iskolát érintő kérdésekben a döntései előtt az érintettek véleményét. 
Mondanom sem kell, nem volt egyszerű ennek az ellenőrzésnek maradéktalanul megfelelnünk ilyen 
szervezetekkel a háttérben… 

Azt viszont megtudtam – és ez a további döntéseinket ezzel kapcsolatban alapvetően megváltoztatta – 
nem szükséges sem a szülői szervezet, sem a diákönkormányzat „erőn felüli” életben tartása. Ez ugyanis 
a szülők és a diákok önkéntes egyesülése, amely, ha létrejön, az iskola kötelessége, hogy segítse, illetve 
kikérje véleményüket. 

20 éve Garabonciás 

Minden alkalommal félve kérdeztem vezető társaimat: mi a helyzet a jubileumi év szervezése terén. A 
válasz általában nagy hallgatás volt. A rendezvényt érdeklődés hiányában napoltuk… 

A féléves munka értékelése 

Az első féléves munka értékelésére a félévi nevelőtestületi értekezleten került sor. Az addig eltelt idő 
legfontosabb feladatai a tanév indítása, az új kollégák mentorálása, illetve az óralátogatások 
lebonyolítása volt. Ezeket a feladatokat valamennyien jól végezték el. Büszkeséggel gondoltam az eltelt 
félévre, és érezhető terhet vettek le rólam, a kollégák pedig sokkal hatékonyabb segítséget kaptak tőlük, 
mint azt tőlem kaphattak volna. 

Új feladat – pedagógus önértékelés, intézményi önértékelés 

Örömünkre iskolánk bekerült a 2017-es tanfelügyeleti ellenőrzési tervbe. Az erről szóló értesítés után 
vezetőtársaimmal új stratégiát kellett kidolgoznunk a 2. félévre. 

Bár az intézményi és a pedagógus önértékelések menetéről kiadott kézikönyveket többször átolvastuk, 
már túl voltunk a vezetői önértékelésen, három pedagógus minősítésén, az OH felület kezelésében 
mégis járatlanok voltunk, de nem csak mi, hanem ismerősi körünkben szinte mindenki. Ahol csak 
kérdeztem, senki nem tudott segítséget adni arra vonatkozóan, hogy mit hogyan kell a felületen rögzíteni, 
mit hogyan kell elkészíteni. 

MAG-csoport létrehozása 

Néhány alapvetést meg kellett fogalmazzunk: 
▪ a pedagógus önértékelés elvégzése csak azon kollégáink számára kötelező, akik 

o pedagógus diplomával rendelkeznek 
o főállásban a Garabonciás Művészeti Iskola nevelőtestületébe tartoznak 

▪ Az intézményi önértékelésbe be lehet minden nálunk dolgozó (akár óraadó) pedagógust vonni 
valamilyen módon. Vagy a kérdőív kitöltésébe, vagy az interjú készítés folyamatába. 

▪ Minden MAG-csoportba tartozó kollégával elvégeztetjük a pedagógus önértékelést. 
▪ Elvégezzük a teljeskörű Intézményi Önértékelést 

A feladatok számba vételekor világossá vált számunkra, hogy iskolánk történetében először külön 
érdemes kezelnünk a csak nálunk, vagy zömmel nálunk oktató pedagógusokat az óraadóktól, vagy más 
iskolában főállásban dolgozó kollégáktól. A MAG-csoport kialakítása így lehetővé tette, hogy a ránk váró 
feladatokat értelmesen, a törvényi előírások betartásával elvégezhessük.  
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A MAG-csoport számára létrehozott internetes platformok (Google csoport, Google Drive) segítségével 
elindult az intézményi önértékelés lebonyolításához szükséges munka, illetve felállítottunk egy ütemtervet 
a pedagógus önértékelések lebonyolítására. 

Pedagógus önértékelések lebonyolítása 

Tagintézmény-vezetőként 2-3 pedagógus önértékelést kellett teljes körűen lebonyolítani a második 
félévben. Ez így leírva nem sok, de tekintve azt a bizonytalanságot, ami az OH felület kezelése 
vonatkozásában jellemezte a csapatunkat, még merész vállalkozásnak is tűnt… 

De csak a legelső volt a bonyolult. Utána szépen haladtunk, és az Önértékelést végző kollégák is szépen 
belerázódtak a dolgokba. Az elkészült jegyzőkönyvekre, a látogatás adta élményekre büszkén gondolok. 
Ezt a projektet jól teljesítettük. 

Teljeskörű Intézményi Önértékelés 

A tanév utolsó mozzanata volt az Intézményi Önértékelés lebonyolítása. Kisebb zökkenőkkel ezt is 
remekül megoldottuk, és ez nagyrészt köszönhető Lukács Éva vezető társamnak! 

Hosszan lehetne csak erről is írni a beszámolóban, de – örömünkre – a teljes intézményi önértékelés 
jegyzőkönyve olvasható, ami a maga terjedelmes voltával egy kis bepillantást ad arról, hogy hogyan 
látjuk mi (pedagógusok, vezetők) magunkat, milyennek látnak a szülők bennünket. 

Intézménybővítés 

Új telephely kialakítása nem történt ebben a tanévben, ugyanakkor arról született döntés, hogy minden 
telephelyünkön ugyanazzal a tanszaki kínálattal tudjunk megjelenni. Az alapító okiratot módosítottuk, a 
működési engedély beszerzése folyamatban. 

Felkészülés az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 

Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése céljából végeztük el mindazt a munkát, amit az előző 
fejezetekben felsoroltam. 

Vezetőként értem és megértem mindazon elvárásokat, amit az oktatáspolitika és a szakmai szervezetek 
a különféle kézikönyvekben megfogalmaznak, ami a pedagógussal, a vezetővel és az intézménnyel 
szembeni elvárások - kompetencia területek és indikátorok - képében manifesztálódik, mégis ellenérzést 
vált ki bennem, mert az válik egyértelművé, hogy ezen szakemberek nem, vagy nem jól ismerik a magyar 
pedagógus társadalmat. 

Bár örülnöm is lehetne, mert végre, más oldalról is ösztönzik már a pedagógusokat a szakszerűbb 
munkára, a közösségteremtésre, a személyiség formálásra, ám a problémát nem itt kellene megragadni, 
hanem már a gyökerénél. Például a diploma kiosztása előtt... 

Igaz, mehetnénk akkor még tovább, megvizsgálva a kibocsátó egyetemek oktatóit, azok módszereit, 
elhivatottságukat, közösségteremtési gyakorlatukat, IKT eszközhasználatukat… Ott is siralmas 
eredményre jutnánk… 

Mindezen érzéseimet azonban félre téve komoly munkát végeztünk. 
▪ Átvizsgáltuk alapdokumentumainkat, előkészítettük a változtatásra. 
▪ Elvégeztük az összes pedagógus önértékelését 
▪ Elvégeztük az intézményi önértékelést 

E-napló 

Nem tervezett, de bevállalt feladat volt az e-napló bevezetése, és az abban való tagintézmény-vezetői 
közreműködés. 

Igyekeztem ebben minél kevesebb feladatot leosztani vezető társaimnak, de tapasztalat volt, hogy 
elsőnek őket keresték meg tanáraink a problémáikkal. Tanuló évnek szántuk a 2016/2017-es évet, kettős 
rendszert alkalmaztunk, hiszen a papír naplókat is vezettük párhuzamosan az e-naplóval, de az 
eredmény pozitív. 



8 

 

Év végi munka értékelése 

A kitűzött feladatok végrehajtásának értékelését a vezetőtársaim önértékelésével kezdtük. Egy 
személyes találkozó keretében, amelynek célja a teljes éve munka értékelése, és a távlati célok 
megfogalmazása volt, segített a tisztánlátásban. 

Hugya Regina elmondta, hogy nagy kihívás volt számára ez a megbízás, igyekezett helytállni, legjobb 
tudásának megfelelően elvégezni a munkát, de úgy érzi, ez megterhelő volt számára. Akkor és ott 
bejelentette, nem vállalja a további megbízatást. Okként az egészségi állapotának romlását nevezte meg. 

Lukács Éva munkáját örömmel végezte, neki ezek a feladatok kihívást jelentettek. Ha megbízom 
továbbra is, örömmel vállalja. 

Pokol Miklós – betegségére hivatkozva – elnézést kért azért, hogy nem időre és nem mindig a 
megelégedésemre végezte a munkáját, de örömmel és lelkesen vállalja a további megbízást. 

A személyes találkozó után Google Űrlapon az általam megfogalmazott kérdésekre válaszolva a kollégák 
írásban is értékelték saját munkájukat. 

A tagintézmény-vezetők vezetése alá tartozó kollégák is értékelték Google Űrlap segítségével a 
vezetőjük munkáját. 

Ezeket a mellékletekben lehet megtalálni. 

Tagintézményi beszámolók készítése 

A tagintézményi beszámolók elkészítése – talán a nyári szünet miatt – kissé nehezen ment. Hugya 
Regina is csak harmadszorra tudta elkészíteni a saját munkáját. 

Az adminisztrációs munka értékelése 

Az adminisztráció teljeskörű lebonyolítása mindig egy központból vezérelve történt. A telephelyi 
koordinátorok bevonásával ez a rendszer már tökéletesen működik. Kisebb változtatásokat kell végezni 
rajta, de alapvetően a rendszer maga jó. 

Tervem az volt, hogy a tagintézmény-vezetőknek az adminisztrációs munka elvégzése is a feladatuk lesz, 
de így egy év tapasztalatából szemlélve a dolgot úgy döntöttem, erre a feladatra inkább egy un. 
adminisztrációs igazgató-helyettes munkatársat bízok meg, aki az eddig kialakított rendszerben végzi 
teljes körűen az adminisztrációs feladatokat. 

Az egy központból történő irányítást az e-napló bevezetés és használata is indokolja. 

Vezetői munka értékelése a fejlődés, az expanzió szemszögéből nézve 

Ha az alapkérdésből szemléljük a dolgot: azaz sikerült-e az egyszemélyű vezető szerepét, munkáját 
megosztani, sikerült-e a vezetőtársak munkáját összehangoltan koordinálni, irányítani, segíteni, és ezt 
fejlődésnek hívjuk, akkor a vezetői munka értékelését pozitívra, egy ötfokozatú skálán minimum 4-esre 
lehet értékelni. 

Ha a tagintézmény-vezetők kiválasztásának módját nézzük, akkor elképzelhető, hogy másként kellett 
volna hozzákezdeni. Az elsőként megbízott nyíregyházi vezető (Dr. Szabóné Bugán Ágnes) lemondása 
után számba véve a lehetséges belső jelölteket, már sejtettem, nem lesz könnyű. Be is bizonyosodott a 
sejtésem.  

Tanulva hibámból, most meghirdettem ezt a munkakört. 

Az egyszemélyi, autokrata vezetői munka ilyen intézményi szerkezetben, mint a mienk, nem lehet hosszú 
távon eredményes. Így a változás az szükségszerű, a kialakított szerkezet logikus, a megbízott és talpon 
maradt vezetők jók, az elvégzett munka az átalakítás jelen fázisában elégséges és jó. 
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Vezetői munka értékelése a törvényességi ellenőrzés szemszögéből nézve 

A 2016/2017-es tanévben két törvényességi ellenőrzésben volt részünk.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részéről a fenntartó döntéselőkészítési 
mechanizmusát ellenőrizték, amelynek megállapításai szerint a fenntartó mulasztást követett el, mert az 
iskolát érintő döntései előtt nem kérte ki az érintettek véleményét. 

Bagatell a probléma, de orvosolható a megoldás. A fenntartónak ugyanis már a döntései előtt ki kell kérni 
az érintettek véleményét. 

Államkincstári ellenőrzést tartottak a működési területünk két megyéjéből. Ennek lényege a támogatás 
igénylésünk jogos voltának megállapítása. Sajnos itt hibáztunk, ugyanis a KIR rendszerbe a megadott 
határidő után is jelentettünk be gyerekeket, ami jogvesztő, így a rájuk igényelt támogatást vissza kell 
fizetni. 

Ennyi belefér… - mondták az ellenőrök. Ez lehet, hogy belefér nekik, de nekünk ebből tanulni kell, és azt 
rendbe tenni, amit lehet… 

Hogyan tovább – intézményátalakítás? 

Tagintézmény-vezetőknek delegált feladatok 

Az intézményi átalakítás tervét az eddigi tapasztalatokkal összevetve úgy döntöttem, hogy a 
tagintézmény-vezetők feladatkörébe átadok minden: 

▪ a pedagógiai-szakmai munkával összefüggő feladatot, mint 
o új szakemberek (tanárok) toborzása, felvétele 
o a toborzás megszervezése 
o tanmenetek, órarendek és egyéb beadandó dokumentumok begyűjtése, ellenőrzése 
o a közösségi élet teljeskörű megszervezése 
o versenyek, ünnepek, rendezvények együttes megszervezése, lebonyolítása 
o a tagintézmény teljeskörű képviselete 

▪ személyi jellegű feladatokból 
o a munkáltatói jog részbeni gyakorlása 
o tanárok mentorálása, munkájuk jellenőrzése 
o évi 2 óralátogatás és azok dokumentálása 

▪ adminisztrációs jellegű feladatokból 
o az év eleji adminisztráció során a csoportok beosztása, a beérkező papírok 

összerendezése 
o e-napló vezetésének segítése, ellenőrzése 
o év végi adminisztrációk előkészítése, tanárok felkészítése, munkájuk ellenőrzése 

▪ stratégiai feladatokból 
o a telephelyeken tanszaki kínálatának az igényekhez való igazítása 
o a konkurencia munkájának figyelése, pozícióink gyengítésének megelőzése 
o kapcsolattartás a külső partnerekkel 
o az intézmény érdekeinek szem előtt tartásával az intézmény képviselete 
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Intézményvezetői hatáskörben megtartott feladatok 

▪ a pedagógiai-szakmai munkával összefüggő feladatokból 
o a pedagógiai-szakmai dokumentumok elkészítése, elfogadtatása (PP) 
o az intézmény szervezeti életét meghatározó dokumentumok elkészítése, elfogadtatása 

(SzMSz, Házirend, egyéb szükséges szabályzatok) 
o versenyek mentorálása (a versenykiírások, költségvetések, feladat leosztások 

ellenőrzése) 
o pályázatok kezelése 

▪ személyi jellegű feladatokból 
o munkáltatói jogkör gyakorlása (dolgozók szerződéskötése, illetve ezzel kapcsolatos 

teendők ellátása) 
o dolgozók értékelése, jutalmazása (tagintézmény-vezetők előterjesztése alapján) 

▪ adminisztrációs jellegű feladatokból 
o minden, amit nem soroltam tagintézmény-vezetői feladatok közé 

▪ stratégiai feladatokból 
o az engedélyezési eljárás előkészítése, lebonyolítása 
o a szerkezetátalakítás értékelése, szükség esetén az átalakítási terv módosítása 

Összegzés 

 

A 20 év vezetői munka után mindenképpen változtatni, ebből a mókuskerékből kiszállni szeretnék. Az 
intézmény alapításakor vállalt feladatom volt az igazgatói szerep, amit így-úgy tisztességgel végeztem, 
de még a jóból is megárt a sok…  

Talán, ha elérkezik a várva várt pillanat, fenntartói minőségben segíthetem tovább az iskola működését… 

 

A változásokkal vezetőként célom volt a problémák „magasabb szempontból” történő átlátása, hogy a 
megoldást is könnyebben megtalálhassuk. 

 

Az iskola szerkezeti átalakítása láthatóan könnyebbé, átláthatóbbá tette a kollégák mindennapi munkáját. 

Könnyebbé tette az én és az adminisztrációt végző kollégák munkáját is. 

Az tehát megállapítható, hogy az átalakítás ötlete jó. 

 

A tagintézmény-vezetők legfőbb panasza az időhiány volt, ami talán abból is adódhatott, hogy sok olyan 
új feladattal találkoztak, amivel eddig nem. Nem ismerték a feladtok megoldásához szükséges 
információforrásokat, nehezen igazodtak el a jogi természetű dokumentumok között. 

A kollégákkal való kapcsolattartásban egész jó eredményről számoltak be. Ez lenne talán a könnyebb 
oldala a tagintézmény-vezetői munkának… 

 

A tagintézmény-vezetők kiválasztásánál talán hibáztam, amikor belső erőforrásokra akartam csak 
alapozni. Tanulva ebből, a nyíregyházi megüresedett helyre hirdetést adtam fel, pályázatot írtam ki. Igaz, 
ettől önmagától még lehet, hogy nem találom meg a megfelelő vezetőt, de nem akarom alább adni… 

 

A beszámolóm szinte teljes egészében csak a vezetői munkám azon szegmenséről szól, ami az 
intézményátalakítás problémaköréből adódott. Volt pedig munkánk bőven ezen felül is! 

Vezetőtársaim beszámolóit látva azt gondolom, az értő szemek össze tudják rakni a teljes intézmény 
képét. Ők részletes adatokkal beszámoltak a tagintézmények éves munkájáról. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet – az év végi vezetői értekezlet rövid feljegyzése 

2017.04.26 – Nyíregyháza 

 

Ahhoz, hogy kellő alapossággal átláthassam, mit gondolnak vezetőtársaim az iskoláról, az ötletroham 
(brainstorming) módszerével összegyűjtöttem egy – nem igazán teljes értékű – SWOT analízis 
elkészítéséhez szükséges információt. 

Az egy év vezetői tapasztalat elégséges volt ahhoz véleményem szerint, hogy válaszaikban meg tudják 
jeleníteni valamennyi kolléga véleményét. 

A lapocskák elrendezgetése alapján nagyjából ez a térkép (mindmap) volt felrajzolható. 

 

Az értekezleten ennél többre nem jutottunk, de a következő évek stratégiai feladatainak kialakításához ez 
volt az első lépés. 

Online ötletbörze (brainstorming) program segítségével (Be-Novative) további ötletek begyűjtését 
tervezem a problémás területeink orvoslására, illetve a fejlesztési lehetőségeink közt felsorolt ötletek 
megvalósításához. 

Lukács Éva bevonásával egy teljes SWOT analízis elkészítését is terveztem. 
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2. sz. melléklet - tagintézmény-vezetők saját vezetői munkájának 
értékelése 

2017.04.26 – Nyíregyháza 

 

Az értekezleten minden vezetőtársam szóban értékelte az éves munkáját. Elmondták félelmeiket, 
problémáikat, beszámoltak minden élményükről, ami vezetőként érte őket.  

Az értekezlet után pár nappal egy Google űrlap segítségével az alábbi válaszokat gyűjtöttem össze az 
általam feltett kérdésekre: 

 

Név 

5-ös skálán 
hányas 
nehézségűre 
értékeled a 
kapott vezetési 
feladatokat? 

5-ös skálán 
hányasra 
értékeled magad a 
kapott vezetési 
feladatok 
megoldásában? 

5-ös skálán hányasra 
értékeled vezetőként 
való 
elfogadottságodat? 

5-ös skálán 
hányasra értékeled 
vezetői 
tevékenységedet, 
amit a rád bízott 
kollégák segítése 
kapcsán végeztél? 

Lukács Éva 1 3 5 5 

Pokol Miklós 4 4 5 5 

HUGYA REGINA 4 3 4 3 

 

Név 
Mi jelentette a 
legnagyobb sikert 
számodra? 

Mi jelentette a 
legnagyobb 
problémát 
számodra? 

Mi jelentette a 
legnagyobb kudarcot 
számodra? 

Mi gondolsz, 
milyen 
vezetőnek 
tartanak 
beosztott 
kollégáid? 

Lukács Éva 
A kollégák tisztelete, 
Béla bizalma, 
segítsége. 

Az időbeosztás, 
nem jutott 
minőségi idő a 
tanításra. 

A kapott feladatokat - 
főleg a telephelyek 
látogatását, patronálását, 
rendezvényeken való 
részvételeket - sokkal 
jobban is lehetett volna 
tenni, de idő hiányában 
nem sikerült. 

Jónak 
szerintem, 
elfogadtak. 

Pokol Miklós 
A tanév zavartalan 
lebonyolítása 

Az ASANA 
naprakészsége 

nem volt ilyen jó 

HUGYA REGINA 

A rám bízott 
kollégákkal való 
sikeres 
együttműködés, 
valamint az 
óralátogatások. 

Időhiány miatt 
nem tudtam 
minden feladatot 
ellátni. 

Egy-egy feladat 
megoldása, elkészítése. 

Szerencsésnek 
tartom magam, 
mivel nagyon jó 
a kapcsolatom a 
kollégákkal. 
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Név 

Mi gondolsz, 
milyen 
vezetőnek tart az 
igazgatód? 

Milyen külső 
segítség kellett 
volna - és kitől - 
ahhoz, hogy még 
jobban tudj 
teljesíteni? 

Azt a hiányzó 
külső segítséget 
kitől és mikor 
kérted, és miért 
nem kaptad 
meg? 

Te mit kellett 
volna 
másképp 
csinálj ahhoz, 
hogy még 
jobban tudj 
teljesíteni? 

Mi tartott 
vissza attól, 
hogy azt és 
úgy csináld, 
ahogy 
kellett volna 
a jobb 
teljesítmény 
eléréséhez? 

Lukács Éva 
Jónak, aki 
megbízható, 
precíz. 

Ha kérdésem volt, 
feltettem, Béla 
mindig segített, nem 
tapasztaltam, hogy 
le lennék maradva, 
vagy valamiben nem 
kapok útmutatást. 
Miklóstól talán, a 
kezdeti hónapokban 
többet vártam, de 
aztán rendbe tettük 
a dolgot, és érdekes 
mód, utána már 
nem igényeltem tőle 
a tanácsokat, 
útmutatást annyira. 

Nincs ilyen...  

Több 
felszabadított 
idő, sokkal 
több! 

Nem 
ismételném 
magamat, 
de az 
időhiány. 
Sokszor 
erőm, 
agyam nem 
maradt 
fontos 
dologra 
sajnos... 

Pokol Miklós jó 
nem kellett külső 
segítség 

nem releváns 

Az 
időbeosztást 
jobban 
tervezni 

Az időhiány 

HUGYA REGINA 

Nyilván tisztában 
van vele, hogy az 
adott szakmai 
tudásomhoz kissé 
nehezebben 
oldottam meg 
egy-egy feladatot, 
ettől függetlenül 
próbáltam minden 
feladatot teljes 
mértékben 
elvégezni. 

Ez egy igen nehéz 
kérdés, talán egy 
magasabb szakmai 
tudású, 
tapasztaltabb 
embert kellett volna 
megkérni. 

Az egyik vezető 
munkatársamtól 
kértem segítséget, 
aki minden egyes 
probléma 
megoldásban 
nagyon sokat 
segített. 

Több 
információt, 
forrást kellett 
volna 
átolvasnom. 

Az idő 
hiánya. 
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Név 
Milyennek látod a jövőképed - 
mint vezető - az elkövetkező 3 
évben? 

Mit vársz az 
igazgatódtól 
ahhoz, hogy 
sikeres lehess 
az elkövetkező 
három évben? 

Mit vársz a 
vezetőtársaidtól 
ahhoz, hogy sikeres 
lehess az 
elkövetkező három 
évben? 

Mit vársz a 
beosztottaidtól 
ahhoz, hogy 
sikeres lehess 
az elkövetkező 
három évben? 

Lukács Éva 

Kihívást jelent mindenképp, 
érdekelnek a feladatok, de a 
megvalósításuktól most félek, 
mert nem tudom sok kérdésre a 
megfelelő választ. A megfontolt, 
átgondolt lépésekkel való 
haladás fontos, hogy ne 
torlódjanak fel a feladatok, és 
ne érezzem azt, hogy képtelen 
vagyok a megoldásukra, 
elvégzésükre. 

Támogatást, 
útmutatást, 
ahogy eddig is 
megadta. 

Semmi extrát, 
bízzanak bennem. 

Támogatást, 
partnerséget. 

Pokol Miklós Fejlődőképes lehet a dolog 
megértést és 
türelmet 

együttműködést együttműködést 

HUGYA 
REGINA 

Tisztelem és nagyon hálás 
vagyok annak, hogy az igazgató 
úr engem bízott meg ezzel a 
feladattal, viszont a jövőben 
nem szeretném ezt a munkát 
folytatni a tanítás mellett. 

Csökkentse a 
heti óraszámot, 
ahhoz, hogy a 
feladatokat 
sikeresen el 
tudjuk végezni. 

Több személyes 
találkozót szervezzen, 
hogy jobban át tudjuk 
beszélni az olykor 
felmerülő 
problémákat, 
feladatokat. 

Precíz közös 
munkát, amit ha 
időre kell 
elvégezni, azt 
úgyis csinálják. 

 

Név 
...ami még kimaradt, de fontosnak 
érzed... 

...ami még 
kimaradt, és ha 
nem is annyira 
fontos, de érdemes 
vele foglalkozni... 

...ami még kimaradt, 
lehet, hogy nem is 
annyira fontos, de 
benned felmerült... 

Lukács Éva 

Köszönöm az elmúlt évet, a megbízatást, 
a bizalmat, a hitet. Nagyon sokat tanultam 
és még szeretnék is. Ahogy beszéltük, 
meglátjuk, hogy alakul majd a következő 
3 év pl, amiben tudok, és alkalmasnak 
látsz, segítek, tanulok, remélem, lesz 
hozzá erőm, hitem, időm, családi nyugodt 
hátterem...! 

Majd még 
gondolkodom rajta, 
most nem jut 
eszembe más. 

 

Pokol Miklós nem releváns 
A következő tanév 
konkrétabb 
megtervezése 

nem releváns 

HUGYA REGINA    
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3. sz. melléklet – tagintézmény-vezetők munkájának értékelése a 
pedagógusok által  

A tagintézményvezetők munkájának értékelését a pedagógusoktól egy anonim kérdőív segítségével 
végeztem el. A kérdéseket a fenntartó segítségével állítottam össze. Az alábbi válaszok érkeztek. 

 

 

A következő kérdéstől az válaszokat tagintézmény-vezetők szerint – javítás nélkül - csoportosítottam. 

 

Személyes benyomásaid alapján legalább három mondattal jellemezd 
vezetődet! 
 

Hugya Regina 

Nagyon gyorsan tud kapcsolatot kialakítani. 
A problémákat meg tudja oldani. 
Mindig készséges. 

kommunikatív, jó kapcsolatteremtő, rugalmas 

Emberileg megbízható korrekt. Szakmai munkája alapos jól felkészült. A gyerekekkel kedves, a szülőkkel 
jó kapcsolatot épített ki. 

Kiváló kommunikációs készséggel rendelkező segítőkész kolléga. Feladataiban naprakész, megfelelően 
és időben ellát a szükséges információkkal, ezzel is segítve munkánkat. Szakmailag jól felkészült, 
megfelelő vezetői készségekkel rendelkezik. 

Regina pozitív kisugárzású, segítőkész személyiség. Munkája során az ésszerűség elveit követte, a 
kötelezően elvégzendő feladatok figyelembevételével. Kérdéseimmel mindig bátran és nyíltan 
fordulhattam, nem kellett attól tartanom, hogy kérdéseimmel felbosszantom. Elvárásai az ésszerűségen 
és a realitáson alapultak.  

Nagyon igyekvő, segítőkész, problémamegoldó képessége kimagasló. Kedves, közvetlen személyiség, 
ami nagymértékben segíti munkáját. Az információkat időben eljuttatja hozzánk. 

Határozottan áll a dolgokhoz. Teljes mértékben segítőkész és bármikor lehet rá számítani. Van egy 
stílusa (mint mindenkinek), de egy ilyen pozícióban ez nem jelent hátrányt. 
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Lukács Éva 

Korrekt. Tapintatos. Felkészült. 

Megfelelő szaktudományos ismeretekkel rendelkezik. Részt vesz a telephelyeken szervezett 
koncerteken, érdeklődik a növendékek fejlődése iránt. Segítőkész, bármilyen kérdéssel fordulok hozzá 
igyekszik válaszolni. 

Kedves, mindenben segítőkész. Precíz, igyekszik mindenre figyelni. Bármikor elérhető, soha nem 
mondja, hogy nem ér rá, nincs köze hozzá, nem rá tartozik, mindig a megoldásra törekszik. 

Korrekt, segítőkész. Nagy tudással rendelkezik. Problémáimmal mindig fordulhattam hozzá. 

Bármi kérdésem volt bizalommal fordulhattam hozzá. 
Türelmes a növendékekkel. 
Következetes. 

Odafigyelve követte munkámat. Többnyire telefonon tartva a kapcsolatot. Figyelmességének és 
segítőkészségének, ODAFIGYELÉSÉNEK köszönhetően biztosabb végezhettem munkámat. Az 
óralátogatás alkalmával igyekezett pozitívan értékelni és buzdítani gyerekeket, felnőtteket. Sajnos a 
helyszínek földrajzi sajátosságai valamint a tanórák időpontja miatt ez kevésszer fordulhatott elő. A 
telephelyi koordinátorok munkájának segítéséről nem tudok nyilatkozni. 

Igazi vezető. Mindig elvégzi a rábízott feladatokat. Pontos, határozott. 

Lelkiismeretes. Jóindulatú. Segítőkész. 

Segítőkész, barátságos. Ha bármiben kértem a segítségét, azonnal rendelkezésemre állt. Ha ő kért 
valamit soha nem éreztem azt, hogy ez akkora teher lenne, mindig udvarias és baráti volt a 
munkakapcsolatunk. 

Ha segítség kellett, segített! Bármikor fogadta a telefonom. 

Éva nagyon lelkiismeretes. A munkáit időben, precízen leadja, megoldja. A munkatársaival szemben 
segítőkész, munkájával példát nyújt a többieknek. 

Kedves jellem. Igyekszik odafigyelni mindenre. Nyitott. 

Első személyes kontaktus pozitív volt és nagyon segítőkész embert ismertem meg benne a 2016-2017-
es tanévben!! Nyilván keveset találkoztunk, de bármikor elérhető volt a felmerülő problémáimmal 
kapcsolatban!! 

 

Pokol Miklós 

Határozott és józan gondolkodású. Dolgozni és dolgozni hagyni elv érvényesül nála! Nem traktál 
teljesíthetetlen hülyeségekkel. Abszolút tisztán lát! 

A munkáját pontosan elvégzi. Ha segítségre van szükségünk szívesen segít. Meghallgatja és elfogadja a 
mi véleményünket is. 

Következetesen betartatja a határidőket, tisztában van és követeli az elvárások betartását, nagyon 
határozott a fellépése. 
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Személyes benyomásaid alapján legalább három pozitív jellemezőt írj 
róla! 
Hugya Regina 

jól kommunikál, együttműködő, barátságos, nyílt, őszinte 

segítőkész, megoldáskereső, aktív a kapcsolatteremtésben, csapatmunkában, gyors reagálású 
segítségkéréskor, helyzetek megoldásakor, igyekszik partnerként, emberségesen bánni velünk 
tanárokkal, törekszik az egyenletes terhelésre 

Segítőkész, agilis, jó a probléma megoldó képessége, pozitív kisugárzású, mindíg jó kedvű, lehet rá 
számítani. 

Segítőkész, közvetlen, rugalmas, energikus, motiváló 

Segítőkész, következetes, nyílt, realista. 

Közvetlen, vidám, segítőkész. 

segítőkész, talpraesett, határozott 

 

Lukács Éva 

Empatikus, de elvárásaiban következetes. 

Alapos, precíz, megfelelően felkészült, elhivatott. 

Kedves, precíz, segítőkész 

Korrekt, segítőkész, mindig vidám, alkalmazkodó. 

Megbízható, segítőkész, pontos 

Fontos számára a munkája, szeretne jól megfelelni a kihívásoknak. Megbízható, precíz. Szerényen, de 
határozottan kéri számon a feladatokat. 

Segítőkész. Jóindulatú. Kedves, kiegyensúlyozott. 

Lelkiismeretes, jóindulatú, segítőkész. 

Segítőkész, barátságos, közvetlen. 

kedves, segítőkész, lelkes 

Precíz, pontos, határozott, segítőkész. 

Kedves. Figyelmes. Nyitott. 

Első személyes kontaktus pozitív volt és nagyon segítőkész embert ismertem meg benne a 2016-2017-
es tanévben!! Nyilván keveset találkoztunk, de bármikor elérhető volt a felmerülő problémáimmal 
kapcsolatban!! 

 

Pokol Miklós 

Céltudatos, józan látású, nem a begolyózott pedagógus fajta 

jó szakmaismeret, pontos munka, figyelmesség 

Pozitív, precíz, magabiztos. 
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Személyes benyomásaid alapján legalább három kevésbé pozitív 
jellemezőt írj róla! Olyat, amiben véleményed szerint javulást érhet el. 
 

Hugya Regina 

határozottság, magabiztosság, de vezetői tapasztalattal ez is megjön 

választékosabb, igényesebb beszédstílus erősítése, elvárások egyezése a tanári feladatokban az 
igazgató és tagintézmény-vezető között 

Néha kissé lobbanékony, hírtelen hoz döntéseket. Higgadtabban gondolja át a dolgokat. Bízzon jobban 
önmagában. 

Nem volt ilyen tapasztalatom. 

Nagyobb vezetői tapasztalat, jobb időbeosztás (ha egyáltalán lehetséges),  

Nagyon lelkiismeretes és sok esetben a szívére vesz olyan dolgokat, amit el kellene engednie. 

Nem tudok ilyet írni. 

 

Lukács Éva 

Nincs. Nem tudok ilyet. 

Nem tudok egyet sem írni. 

Nekem semmi gondom nem volt vele, egyetlen olyan pillanatra sem emlékszem, ami miatt ide bármit is 
írni tudnék. Mindig mindenben számíthattam rá. 

Ilyet nem tudok. Csak pozitív élményeim voltak vele kapcsolatban. 

Nem tudok ilyet mondani. 

Ha ideje engedi, szívesen látnánk többször is a telephelyeken. Nem találkoztam vele annyiszor, hogy 
más jellemzőket felsorakoztathatnék. 

Ilyen tulajdonságot nem tudok róla írni! 

Nem tudok ilyet. 

nincs ilyen jellegű gondolatom, tapasztalatom 

Nem mindenben van jól tájékoztatva, vagy épp hiányosan van ismertetve és nem mindig tudott válaszolni 
a kérdésemre! 

Nincs ilyen. 

Előadásán lehetne bátrabb. Több önbizalom. 

Egyelőre nem tudok ebben a kérdésben állást foglalni!! 

 

Pokol Miklós 

kommunikáció, szervezés 

túlterhelt, sok helyen kell eleget tennie, néha feszült, ideges 

Több kommunikáció, több személyes beszélgetés, több időt adni egy munka elvégzésére. 
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…részletezve… 

 

Eddigi tapasztalataid alapján szerinted szakmai és emberi 
tulajdonságait tekintve 
 

Hugya Regina 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

Lehet belőle jó vezető, ha átlendül a nehézségeken és nem szívja mellre a dolgokat. 

Megfelelő vezetői készségekkel rendelkezik, a kettőnk munkakapcsolatában ezekre a készségekre 
megbízhatóan lehetett alapozni. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

Jól elvégezte a rábízott feladatokat, szívesen dolgoztam vele együtt, még kell egy kicsit csiszolódnia a 
vezető szerepbe. 

 

Lukács Éva 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 
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igazi vezetőként tekinthettem rá. 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

 

Pokol Miklós 

jól elvégezte a rábízott feladatokat, de nem érzem, hogy ő a vezetőm! 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

igazi vezetőként tekinthettem rá. 

 

 
 

…részletezve… 
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A tag-intézményvezetők tudásuknak megfelelően minden esetben 
segítségedre voltak? 

 

Hugya Regina 

igen 

igen 

igen 

igen 

előfordult, hogy nem tudtak közvetlenül segíteni, de akkor a vezetőséghez irányítottak. 

előfordult, hogy nem tudtak közvetlenül segíteni, de akkor a vezetőséghez irányítottak. 

igen 

 

Lukács Éva 

igen 

előfordult, hogy nem tudtak közvetlenül segíteni, de akkor a vezetőséghez irányítottak. 

Csak Lukács Éviről tudok nyilatkozni, ő minden esetben a segítségemre volt. 

igen 

igen 

előfordult, hogy nem tudtak közvetlenül segíteni, de akkor a vezetőséghez irányítottak. 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

előfordult, hogy nem tudtak közvetlenül segíteni, de akkor a vezetőséghez irányítottak. 

igen 

 

Pokol Miklós 

igen 

igen 

igen 
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Folytasd: A rá bízott feladatokat... 
 

Hugya Regina 

becsületesen, legjobb tudása szerint elvégezte. 

igyekezett jól megoldani, pontosan, együttműködve, egyeztetve 

Jól ellátta. 

megfelelően ellátta. 

véleményem szerint ellátta. 

mindig elvégzi. 

jól megoldotta. 

 

Lukács Éva 

meglátásom szerint örömmel, lelkesen végezte. 

mindig teljesíti. 

Maximálisan elvégezte 

maximálisan, felelősségteljesen elvégzi. 

A legjobb tudása szerint elvégzi időben. 

hozzáértésének megfelelően elvégezte. 

Mindig maximálisan megoldotta! 

lelkiismeretesen elvégzi. 

elvégzi 

elvégezte. 

hiány nélkül ellátta. 
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Jól végezte. 

Megoldotta és többé-kevésbé informálódott!! 

 

Pokol Miklós 

mindig ellátja 

maximálisan elvégzi. 

Következetesen elvégezte. 

 

Folytasd: Ha problémával fordultam hozzá... 
 

Hugya Regina 

segítőkész volt, kereste a megoldási lehetőségeket. 

segítőkészen, gyorsan reagált, igyekezett segíteni a megoldást 

mindig megpróbált segíteni. 

annak megoldásában közreműködött, motivált volt. 

mindig segített. 

maximálisan segített, vagy ha nem, akkor a megfelelő emberhez irányított. 

teljes mértékben segítőkész volt és igyekezett megoldást találni a problémára. 

 

Lukács Éva 

segített. 

mindig igyekezett segíteni. Ha nem tudott, akkor a főigazgatóhoz irányított. 

Mindig kész volt segíteni 

mindig segített. 

mindig segített. 

többnyire segített, ha mégsem tudott utánajárt, majd visszahívott. 

minden esetben segítőkész volt! 

segített. 

megoldódott a segítségével 

segített. 

meghallgatott és tanácsot adott. 

a legpontosabban próbált segíteni. 

Mindig segítőkész volt!! 
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Pokol Miklós 

azonnal segített 

szívesen segített. 

Meghallgatott, segítséget adott. 

 

Folytasd: Ha kéréssel fordultam hozzá... 
Hugya Regina 

megértő volt, és teljesítette. 

nyitottan állt hozzá, támogatóan, partnerként, ha kellett, egyeztetett az igazgatóval  

Mindig meghallgatott. 

kész volt a legjobb tudása szerint segíteni. 

mindig kereste a megoldást, illetve megoldotta. 

mindig segített. 

teljes mértékben segítőkész volt. 

 

Lukács Éva 

segített. 

mindig segített. 

Soha nem a kifogást, hanem a kérés teljesítésének módját kereste.  

megoldást talált a problémámra. 

mindig segített. 

mindig érzékenyen reagált. 

minden esetben meghallgatott és segített!! 

válaszolt. 

szívesen segített 

válaszolt a tudásának megfelelően. 

segített. 

a legpontosabban próbált segíteni. 

Mindig segítőkész volt!! 

 

Pokol Miklós 

azonnal teljesült 

meghallgatta és pozitívan állt hozzá. 

Segített, tanácsot adott. 
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Folytasd: A fent felsorolt feladatokat véleményem szerint... 

Hugya Regina 

megfelelően ellátta. 

összességében jól végezte a munkáját 

Igyekezett elvégezni, időben tájékoztatni a kollégáit. 

megfelelően megoldotta. 

elvégezte. 

jól végzi. 

jól megoldotta. 

 

Lukács Éva 

szívesen, könnyedén elvégezte. 

jól elvégezte. 

Elvégezte, bár abba, hogyan segítette a telephelyi koordinátorok munkáját, és az iskolai közösségek 
működtetését, nem nagyon látok bele, de biztosan azokat is hasonlóan lelkiismeretesen végezte. 

kiválóan elvégezte. 

maradéktalanul elvégezte. 

elvégezte. Az SZMK, DÖK kérdéséhez nem tudok hozzászólni. 

Maximálisan ellátta! 

kiválóan megoldja. 

elvégzi 

fejleszthetné. 

maximálisan ellátta. 

Jól ellátta. 

Megoldotta! 

 

Pokol Miklós 

tökéletesen ellátta 

képes elvégezni. 

Megfelelően ellátta. 
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Folytasd: Azzal, hogy tag-intézményvezetőm közelebb van... 
 

Hugya Regina 

a felmerülő problémákat hamarabb meg tudjuk oldani. 

segíti a hatékonyabb munkát  

A rá bízott feladatok megoldásához a kollégákhoz 

a helyi adottságok ismeretében több segítséget tudott nyújtani. 

segíti a munkámat, gyorsabban tudunk egy-egy problémára reagálni. Ha telefonon nem elég a 
kommunikáció, nagyon gyorsan meg tudjuk szervezni a személyes találkozót. Ez növeli munkánk 
hatékonyságát. 

sokkal egyszerűbb, gördülékenyebb a felmerülő problémák megoldása. 

sokkal jobban meg lehet oldani a nehézségeket, nem kell mindig Titeket zaklatnunk a különböző 
ügyekkel. Könnyebben átlátja a körzetébe tartozó alkalmazottakkal kapcsolatos problémákat, teendőket.  

 

Lukács Éva 

- nincs közelebb, de volt ideje pl órát látogatni, ami visszajelzés a pedagógusnak.  

könnyebb és gyorsabb, hatékonyabb a munka. 

Minden könnyebb, gyorsabb 

????? 

Értelmetlen kérdés! 

gyorsabban juthatok információkhoz. Ez számomra nem a földrajzi közelséget jelenti. 

az én munkámat is jelentős mértékben segítette! 

hatékonyabban tud segíteni. 

? 

egyszerűbb  

bátrabban fordultam hozzá problémáimmal, kéréseimmel. 

Könnyebb. 

Mihez képest van közelebb??? 

 

Pokol Miklós 

könnyebb a kommunikáció 

jobban és hamarabb megoldhatók a problémák. 

Könnyebbé vált a munkám, egyszerűbb volt kérdezni és választ kapni. 
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…átlagot számolva… 
Hugya Regina: 4,83 

Lukács Éva: 4,76 

Pokol Miklós: 4,66 

 

 

 

…átlagot számolva… 
Lukács Éva: 4,76 

Hugya Regina: 4,71 

Pokol Miklós: 4,33 
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…átlagot számolva… 
Hugya Regina: 4,71 

Lukács Éva: 4,69 

Pokol Miklós: 4,33 

 

 

…átlagot számolva… 
Hugya Regina: 4,85 

Pokol Miklós: 4,66 

Lukács Éva: 4,53 
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…átlagot számolva… 
Hugya Regina: 5 

Lukács Éva: 4,76 

Pokol Miklós: 4,66 

 


