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Pályázati nyilatkozat 

 

Alulírott, Laukó Zsuzsanna pályázatot nyújtok be a – kozigallas.gov.hu és a Budapesti 

Gazdasági Szakképzési Centrum honlapján is közzétett NSZFH/bgaszc/000383- Budapesti 

Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-

vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

Kijelentem, hogy a magasabb vezetői állás betöltésére előírt, valamint a kiírásban 

szereplő feltételeknek megfelelek, és ennek igazolásait a mellékletben csatolom. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom, az eredetivel 

megegyező sokszorosításához és továbbításához a döntéshozók és véleményezők felé. 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a személyes adataim pályázattal összefüggő 

kezeléséhez, továbbításához. 

 

Pályázatomhoz mellékelem a következőket: 

• Fényképes szakmai önéletrajz 

• Végzettségeket igazoló oklevelek másolata 

• Erkölcsi bizonyítvány 

• Munkáltatói igazolás 

 

 

 

 

Budapest, 2019. 03. 27. 

 

      Tisztelettel: Laukó Zsuzsanna 
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1. Motivációs levél 

 

  

Napjainkban az oktatási rendszerben végbemenő változások és kifejezetten a szakképzést  

átalakító kezdeményezések hatására az iskolának egy folyamatosan megújuló környezetben 

kell feladatait elvégeznie. Ezekhez az elvárásokhoz alkalmazkodnia kell az intézmény 

vezetőjének. Az előre nem látható helyzetekben ez gyors döntéshozó képességet, a várható 

változások ismeretében pedig átgondolt, megalapozott, innovatív megoldások megtalálását 

követeli meg a vezetőtől. Nem szabad hagyni, hogy a „dolgok megtörténjenek”, amennyiben 

lehetséges menjünk a dolgok elébe, és próbáljuk meg abba az irányba terelni, ami az 

intézményünk számára, a fenntartó és a piaci partnereink, a diákok és a szülők számára is a 

legelőnyösebb megoldást jelenti. 

A gyorsan változó jogszabályi és társadalmi környezetben kell az iskola vezetőjének 

tapasztalatára, szakmai tudására alapuló intézményi működést biztosítani úgy, hogy az esetleg 

felmerülő érdekellentétek, különböző értékviszonyok között is mindenki magáénak érezze, és 

számára elfogadhatónak tartsa döntését. Az intézmény vezetése nemcsak a jogszabályok, és 

utasítások pontos követését és betartását jelenti, hanem stratégiai szemléletet is igényel, ahol a 

munkaerőpiaci igényeknek, a diákok és a szülők elvárásainak is megfelelő a döntéshozatal. 

Fontos tulajdonsága egy vezetőnek a kommunikációs képessége, segítőkészsége. Jómagam a  

problémamegoldások során a kompromisszum keresésre törekszem. Munkámban a 

kiegyensúlyozott munkahelyi légkör és tanulóközpontú iskola fenntartása a cél. 

 

Közgazdászként elengedhetetlenül fontos a munkámban a jogszabályok naprakész 

ismerete. A szakképzéssel összefüggő jogszabályokat és azok változásait is ismerem, és napi 

munkámban folyamatosan alkalmazom, mivel két éve az intézmény gyakorlati oktatásvezetője 

is vagyok. Eddigi pedagógus munkámban és a továbbiakban is szükségesnek tartom reflektív 

szemléletet. Nem válunk automatikusan egy terület „szakértőjévé”, ehhez sikereink és 

próbálkozásaink folyamatos elemzésére van szükség. Közgazdász tanárként és gazdasági 

szakemberként képes vagyok a gazdasági tervezésre, takarékos gazdálkodás megvalósítására. 

A takarékosság azonban nem mehet az oktatás színvonalának a kárára. 

 

Képesnek érzem magam arra, hogy a Szent Istvánt, egy nagymúltú, ugyanakkor a 

jövőbeni kihívások előtt álló iskolát a vezetőkollégákkal, megválasztásom esetén a 

tantestülettel együtt sikeresen működtessünk. 
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2. Bemutatkozás 

 

Laukó Zsuzsanna vagyok, közgazdász tanár, közoktatás vezető, szakvizsgázott 

pedagógus, regisztrált mérlegképes könyvelő. Jelenleg a Budapesti Gazdasági SzC Szent István 

Közgazdasági Szakgimnáziumának gyakorlati oktatásvezetője. 

1991 óta dolgozom a pedagógus pályán tanárként, óraadóként. Amikor nem tanítottam 

akkor is az iskolák gazdasági részlegein mint gazdasági vezető, pénzügyi vezető dolgoztam. Az 

itt szerzett tudás egy intézmény gazdasági irányításának ismerete az iskola vezetője számára is 

nagyon fontos. Éveken keresztül dolgoztam a közoktatási intézmények gazdasági ellátó 

szervezeténél, ahol munkám során részt vettem az intézményi költségvetés megtervezésében és 

annak végrehajtásában. A fenntartóval történő kapcsolattartás és egyeztetés a napi munkám 

része volt. 

2000-ben a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskolába helyezkedtem el, mint gazdasági 

vezető. OKJ képzésen óraadóként volt lehetőségem tanítani, és vizsgákra felkészíteni 

hallgatókat. Ekkor fogalmazódott meg bennem ismételten az a gondolat, hogy tanárként 

szeretnék újra dolgozni.  

Beiratkoztam a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász tanári képzésére, és 2007-ben 

kaptam meg a Gazdálkodási szakos közgazdász tanár diplomámat. Azonnal sikerült volt 

középiskolámban a pápai Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskolában elhelyezkedni, és attól 

kezdve újra közgazdász tanárként dolgozom. 

Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy visszamehettem dolgozni diákkorom kedves 

iskolájába. Csak a kellemes és szép emlékek élnek bennem a mai napig is. Fontos dolognak 

tartom azt, hogy egy idő után már csak a szép emlékek maradjanak meg.  

A Szent István Közgazdasági is ilyen nagy múltú, régi időkre visszatekintő iskola. 

Bármelyik ismerősömmel beszéltem, vagy a nyolcadikos felvételiző gyerekeket hallgattam, 

erről számoltak be. Ők természetesen ezt a nagy szüleiktől, szüleiktől hallották, akik iskolánk 

régi diákjai voltak. 2015 óta vagyok az iskola tanára, 2016 óta a közgazdasági munkaközösség 

vezetője, majd 2017-ben megbíztak a gyakorlati oktatásvezetői feladatok elvégzésével. 2017-

ben részt vettem a pedagógus minősítési eljárásban, és Pedagógus II. minősítést szereztem. Az 

elmúlt két évben lehetőségem volt az intézményvezetés feladataiba is belelátni. A szakképzés 

rendszerét, és a szakmai érettségi vizsgákat érintő jogszabályi változásokat ismerem. A gyorsan 

változó világban a piaci alkalmazkodás nagyon fontos, és ma az iskolák világát sem kerülik el 

ezek a külső piaci hatások.  
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3. Az intézmény bemutatása 

 

 

 

Iskolánk 1887-ben jött létre „Budapest fővárosi IX. kerületi nyilvános községi Polgári és 

Közép Kereskedelmi Iskola” néven. 1887. szeptemberében 51 fővel indult az első osztály.  

Az 1952/53-as tanévben bevezetett oktatási reform öt tagozatra osztotta a közgazdasági 

iskolákat: ipari, mezőgazdasági, közlekedési, kereskedelmi és pénzügyi. A mi iskolánk a 

pénzügyibe került, közvetlenül a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt. A második 

világháborúban kereskedőket képeztek, akik értettek a könyveléshez, jól ismerték az 

árufajtákat, beszéltek idegen nyelveket, az ötvenes évektől inkább az állami hivatalokba 

képeztek pénzügyekhez értő hivatalnokokat. A tanulmányi idő négyéves, a végén érettségi 

bizonyítványt illetve „képesített könyvelő” szakmát kaptak. 

Az 1960/61-es tanévtől az oktatásba bevezették az un. 5+1-es rendszert, ami azt jelentette, 

hogy 5 napot töltöttek az iskolában, és 1 napot a termelésben vettek részt. A mi iskolánk tanulói 

pénzügyi, statisztikai, könyvelői végzettséget kaptak. 

A középiskolai oktatás átalakítása miatt 1974. júniusában megszűnt a Pénzügyminisztérium 

felügyelete az iskolánk felett, ettől kezdve a Fővárosi Tanács lett a felettes hatóság. A szakmai 

képzés felügyelete azonban továbbra is a Pénzügyminisztériumhoz tartozott. 

1986. őszén az iskolában ötéves modellkísérlet kezdődött. Ennek célja a pénzügyi 

szakképzés megújítása volt. Ez a kezdeményezés azért vált indokolttá, mert az iskolai elméleti 

képzés nem mindig igazodott a gyakorlati élet követelményeihez, a munkahelyi elvárásokhoz. 

A negyedik év végén érettségi bizonyítványt kaptak a tanulók, amely mellé képesített könyvelő 
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és pénzügyi ügyintéző végzettséget is szereztek. Ezzel a végzettséggel már el tudtak 

helyezkedni a munkaerő piacon, vagy a felsőoktatásban is tovább tanulhattak. Harmadik 

lehetőségként a kísérleti program során létrehozott un. ötödik évfolyamon is tanulhattak. Ez az 

egyéves képzés az országban egyedülállóan speciális pénzügyi képzést biztosított a piaci 

viszonyoknak megfelelő tartalommal. Például az akkor induló APEH számára képeztek 

adóellenőröket. 

A rendszerváltás éveiben is tovább folytatódott az elkezdett modellkísérlet szerinti oktatás. 

1993-ban iskolánk csatlakozott a PHARE programhoz. Az Európai Közösség által elindított 

program Magyarország és Lengyelország gazdasági átalakításához kívánt segítséget nyújtani. 

Ennek egyik alprogramja volt a középfokú oktatás támogatása annak érdekében, hogy olyan 

középfokú szakemberek kerüljenek ki az oktatási rendszerből, akik jól képzettek, alapos és 

korszerű ismeretekkel rendelkeznek. A PHARE osztályok 4+1 vagy 4+2 éves képzésben vettek 

részt, a szakmától függően. A tanulók lehettek: pénzügyi ügyintézők, számviteli ügyintézők, 

mérlegképes könyvelők, számítástechnikai szoftver üzemeltetők.  

2001-ben iskolánkban pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozói ügyintéző, gazdasági 

informatikus képzettség megszerzésére volt lehetőség. 

2006-ban iskolánk csatlakozott a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzési Központhoz. A 

TISZK-ek létrehozásának célja az volt, hogy a munkaerő-piaci igényekhez igazodó magas 

színvonalú szakmai képzés alakuljon ki a szellemi és anyagi erőforrások koncentrálásával. 

2008-ban újabb iskolák csatlakoztak a TISZK-hez, így az iskolák száma 12-re emelkedett. A 

szakmai képzést koncentráltan a Dohány u. 65-ben felépített oktatóközpont végzi. 2008. 

szeptemberétől újabb változások következtek be a szakképzés rendszerében. Az új szerkezetben 

működő TISZK-en belül az iskolák csak általános képzési feladatokat láttak el, „küldő 

iskolákká” váltak. Így a 2008/2009-es tanévtől iskolánkban szakképző osztály nem indult. Az 

iskolánkban addigi pénzügyi szakképzés 121 év után megszűnt.  

A pénzügyi szakképesítések újraindítása 2013. szeptemberében lett újra lehetséges. Újra 

indult a pénzügyi szakképesítések közül a vállalkozási és bérügyintéző szakképesítés oktatása. 

A 2015/2016-os tanévtől pedig elkezdődött a vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-

ráépüléses képzése is.1 2 

                                                 
1 Horváth Tamás: Mesteristák és Istvánosok. Volt Istvánosok Baráti Köre Egyesület, Budapest, 2012. 

 
2 Laukó Zsuzsanna: A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk 

fejlesztésének távlatai (BME szakdolgozat 2018.) 
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Az intézményben a több mint 130 éves múltra visszatekintő közgazdasági képzés mellett, a 

2001/2002 tanévtől kezdődően speciálisan sport tagozat is van. A sport ágazati képzésben 

jellemzően a labdarúgás, kézilabda sportágakban jeleskedő tanulók vesznek részt, de 

természetesen lehetséges más sportágak mellett is jelentkezni iskolánkba. A tanulók 

felvételének egyik feltétele, hogy igazolt sportolók legyenek a sportágukban. 

Az iskola felső szintjén 80 fős lánykollégium kap helyet. Ezt a tavaly nyári felújítások után 

átalakították, így már lehetségessé válik a fiúk fogadása is a kollégiumban. 

 

4. Helyzetelemzés 

 

4.1. A képzés szerkezete 

Az iskolánkban a 9-12. évfolyamig érettségire történő felkészítés, 13-14. évfolyamon 

pedig szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik. A szakképző évfolyamon közgazdaság 

ágazatban beszámítással egy év alatt, a sport tagozaton pedig két évfolyam alatt folyik a 

szakmai képzés. A 9-12. évfolyam tanulói az érettségi vizsga letételével, az érettségi 

bizonyítvány megszerzésével munkakör betöltésére jogosító FEOR számmal ellátott 

bizonyítványt kapnak. 

 

A 2018/2019-es tanévben az alábbi szakmaszerkezetben folyik a képzés: 

Ágazat Évfolyam Osztályok száma Szakképesítés 

Nyelvi előkészítő 

(angol, német) 

9. 1 - 

Közgazdaság 9. 3 Vállalkozási és 

bérügyintéző 10. 3 

11. 2 

12. 3 

5/13 1 

Sport 9. 1 Sportedző  

(a sportág 

megjelölésével) 
10. 1 

11. 1 

12. 1 

1/13 1 

2/14 1 

Felnőttoktatás  

1/15 

 

1 

Vállalkozási 

mérlegképes könyvelő 

2/14 

(beszámítással) 

1 Vállalkozási és 

bérügyintéző 

1/13 1 Turisztikai szervező, 

értékesítő 

Összesen  22  
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A szakmai képzés során kiemelt figyelmet igényel, hogy jelenleg három kerettanterv szerint 

folyik a szakmai képzés. A 12. évfolyamon, a 10-11. évfolyamon és felmenő rendszerben a 9. 

évfolyamon. A mostani 11. évfolyam érettségi követelménye pedig 2020. február 15.-étől 

megváltozik, amihez a képzés tartalmi elemeit is hozzá kell rendelni. 

 

4.2. Tanulói létszámok 

 

Az iskolai tanulói létszámának alakulása 2014-2018 között. 

Megnevezés 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Érettségire felkészítő 

(9-12. évfolyam) 

450 420 374 392 423 

Szakképző évfolyam:   

Vállalkozási és 

bérügyintéző 

30 28 46 39 31 

Sportedző - 15 23 40 49 

Nappali munkarend 

szerinti létszám összesen 

480 463 443 471 503 

Esti munkarend szerinti 

szakképző évfolyam 

 12 70 81 38 

12* 

Összesen 480 475 513 552 553 

*keresztféléves képzésbe bekapcsolódó tanulók 

 

Az iskola 9. évfolyamos beiskolázási adatait vizsgálva látható, hogy a tanulói létszám 

2016/2017. tanévben volt a legalacsonyabb. Ebben az évben és a következő tanévben nem 

indíthattunk nyelvi előkészítő osztályt. A nyelvi előkészítő osztály indítása a fenntartó döntése 

alapján ismételten a 2017/2018-as tanévtől vált lehetővé, ennek köszönhetően a tanulói létszám 

is emelkedett. Így az idei tanévben már iskolánk tanulói létszáma elérte a 2015/2016-os tanév 

szintjét, amikor az előző időszakban indított utolsó nyelvi előkészítős osztály érettségizett. A 

2016/2017 tanévben beiskolázott alacsony tanulói létszám, és a magas lemorzsolódás miatt az 

idei tanévben a 11. évfolyamon osztályok összevonására is sor került, így a szokásos három 

közgazdasági osztály helyett csak két osztály van. 
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Az intézmény beiskolázásának alakulása az elmúlt tanévekben: 

 

 

 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019* 2019/2020 

Je
le

n
tk

ez
et

t 

F
el

v
et

t 

Je
le

n
tk

ez
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t 

F
el

v
et

t 

Je
le

n
tk

ez
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t 

F
el

v
et

t 

Je
le

n
tk

ez
et

t 

F
el

v
et

t 

 

Összesen 

 

352 

 

87 

 

366 

 

118 

 

403 

 

134 

 

434 

 

na. 

 
*nyelvi előkészítő osztály újra indul 

 

A 9. évfolyamos beiskolázás során a szülők és a tanulók számára vonzó a nyelvi 

előkészítő osztály indítása. Fontosnak tartják a szülők a gyermekeik nyelvi képzését, és ez egy 

közgazdasági szakmával párosítva gyerekeik számára piacképes szakma megszerzését jelenti, 

és növeli a tanuló esélyeit a felsőoktatási felvételi során is. 

Az iskolánk beiskolázási körzete Budapest egész területe, és Pest megye vonzáskörzete. 

A beiskolázás során megfigyelhető, hogy megnő azon településekről, vagy kerületekből 

jelentkező tanulók száma, ahol részt vettünk a nyolcadikosoknak szervezett pályaválasztási 

rendezvényeken, pályaválasztási szülőértekezleteken. Ezeken a rendezvényeken az iskola 

megjelenése, reklámozása a továbbiakban is nagyon fontos. 

 

Általános iskolai nevelés és oktatás  

Tanév Tanulói 

létszám (fő) 

  

1. 

évfolyamos 

9. 

évfolyamba 

lépésük éve 

2006/2007 99 025 2014. 

2007/2008 101447 2015. 

2008/2009 99 871 2016. 

2009/2010 99 270 2017. 

2010/2011 97 664 2018. 

2011/2012 98 462 2019. 

2012/2013 100183 2020. 

2013/2014 107108 2021. 

2014/2015 101070 2022. 

2015/2016 97 553 2023. 

2016/2017 95 391 2024. 

2017/2018 89 343 2025. 

2018/2019 na.  

 

Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi002a.html (Letöltés: 2019. március 1.) 
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A fenti táblázatban a statisztikai hivatal oldaláról letöltött adatokat láthatunk arra 

vonatkozóan, hogy hogyan alakult országosan az elsős tanulók beiskolázása az elmúlt 

tanévekben. A kilencedik évfolyamba lépésük évét a táblázat harmadik oszlopa mutatja. Az 

elkövetkező három évben várhatóan növekedni fog a középiskolákba beiskolázható tanuló 

létszám. Fontos feladatnak tekintem, hogy ezen időszak alatt a pedagógiai munkával is 

erősítsük az iskola hírnevét, ami várhatóan hozzásegít bennünket ahhoz, az újabb csökkenő 

tanuló létszám esetén is a kilencedik évfolyamra történő beiskolázással ne legyen probléma, és 

a négy kilencedikes osztályt indítani tudjuk majd. 

 

4.3. Szakképzés  

 

A szakképző évfolyamon vállalkozási és bérügyintéző szakképesítésen jellemzően 1 

osztály indul. A végzős diákok egyharmada választja iskolánkban a szakképesítés 

megszerzésének lehetőségét egy tanév alatt. A sport tagozaton érettségizők szintén 

beszámítással bekapcsolódhatnak a 14. évfolyam képzésébe, így szintén egy tanév alatt 

szerezhetik meg az OKJ képesítő bizonyítványt.  

A szakmai és osztályfőnöki munka során a tanulókban erősíteni kell azt, hogy a 

szakgimnáziumi képzés rendszere 4+1 jellegű, ami azt jelenti, hogy az érettségi vizsga 

megszerzése után 1 év alatt tud szakképesítést szerezni. Így a három közgazdasági ágazati 

képzésű osztályból minél többen maradjanak az 5/13 évfolyam képzésén. A sport ágazatban 

tanulók számára is ez fontos lenne. Bár ott sajnos külső tényező is közrejátszik, hogy nem 

mindegyik szövetség fogadja el ezt a sportedző végzettséget. 

 

A felnőttoktatásban tanulók létszáma folyamatosan nő. A képzések népszerűsége annak 

is köszönhető, hogy egyre többen felismerik azt, hogy használható tudást, és piacképes 

szakképesítést kell szerezniük ahhoz, hogy a munkaerőpiacon keresett munkaerővé váljanak. 

2015. júniusa óta már  mindenki számára két szakképesítés megszerzése ingyenes. Amelyből 

az első nappali, a második esti munkarend szerinti képzésben szerezhető meg. Az iskola képzési 

programjában preferálni kell, és hirdetni az esti munkarend szerinti szakképzés fontosságát. Az 

iskolarendszerű képzés részévé vált a vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-

ráépülés képzési lehetősége. A képzésben résztvevők 1 tanév alatt ingyenesen és minden tanulói 

kedvezményt megillető (diákigazolvány) képzésben vehetnek részt, és szerezhetnek 55. OKJ 

számú szakmai felsőfokú szakképesítést. 
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4.4. Tanulmányi eredmények 

 

Az iskolánkba jellemzően átlagos képességgel rendelkező tanulók járnak. Megfigyelhető, hogy 

gyakran az általános iskolából jó bizonyítvánnyal érkező tanulók is jelentősen lerontják 

tanulmányi eredményüket. Eltérő képeségekkel és eltérő tényleges képzettségi szinttel jönnek 

hozzánk. Az iskola tanulmányi átlaga ennek ellenére viszonylag stabilnak mondható, 

jellemzően 3,2 – 3,3 között mozog.  

 

A 10. évfolyamos tanulók 2017. évi kompetencia mérésének eredménye iskolánkban: 

 

 

 

 

 

 

A két kompetencia mérési terület képességpont szintjei is azt mutatják, hogy diákjaink 

az átlagos képességű tanulók közé tartoznak. Azonban az országos átlagokhoz képest 

teljesítményük alacsonyabb teljesítményt mutat az átlagosnál. Szükségesnek tartom a 

kompetencia mérési eredmények részletes elemzését és vizsgálatát a további tanévekben. 
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Közgazdasági szakgimnáziumban a számolási alapkészségek megléte elengedhetetlen ahhoz, 

hogy a tanulók a szakmai tantárgyakból is jól tudjanak teljesíteni. A szövegértés pedig minden 

tantárgyi tanulás alapja. 

 

4.5. Személyi feltételek 

 

A Szent István Közgazdasági Szakgimnázium és Kollégiumban a főállású pedagógusok 

létszáma 47 fő. Az idei tanévben több új pedagógus kolléga jött az intézménybe, mivel a tanév 

végén többen nyugdíjba mentek, vagy távoztak az iskola állományából. Így az a pedagógus 

létszám az alábbiak szerint alakul: 

 

Munkaidő szerinti létszám Létszám (fő) 

Teljes munkaidős 42 

Részmunkaidős 5 

Óraadó 11 

Betöltetlen állás 7 

Összesen 65 

 

A főfoglalkozású pedagógusok életkor szerinti összetétele a következők szerint alakul: 

Életkor 35 év alatt 36 - 45 év 

között 

46 - 55 év 

között 

56 – 65 év 

között 

Létszám (fő) 10 10 15 12 

Létszám 

megoszlása (%) 

21 21 32 26 

 

A pedagógus létszám alakulását elemezve az 56 – 65 év közötti pedagógusok aránya 26 

%-os mértékű. Az ő esetükben számíthatunk arra, hogy néhány éven belül nyugdíjba vonulnak. 

Az 56 éves kollégák esetében sem biztos, hogy számíthatunk még 10 éves foglalkoztatásukkal. 

Mivel a kollégák között többen is tervezik, hogy élnek a kedvezményes nyugdíjazás 

lehetőségével, szakmailag tapasztalt tanárokat veszítünk el. A létszám pótlása mindenképpen 

szükséges fiatalabb, a modern pedagógiai módszereket ismerő pedagógusokkal. 

Az óraadók zömében szakmai tanárok, edzők, akik a tanulók gyakorlati felkészítésében 

vesznek részt. Az intézményben betöltetlen 7 üres állás, pl. iskolapszichológus, angol tanár, 

közgazdasági szakmai tanár.  
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A pedagógus létszám minősítési fokozat szerint a következőképpen alakul: 

Minősítési 

fokozat 

Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mester 

Létszám (fő) 4  29 14 - 

 

Ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év 

szakmai gyakorlatot szerzett a pedagógus, a minősítési eljárást le kell folytatni. A pedagógus 

minősítési rendszer 2013. évi bevezetésével legkésőbb 2022-ig a 29 kolléga minősítési eljárását 

kell majd lefolytatni. Valamivel kevesebb, mert az idei évi minősítési rendszerben is vesznek 

részt néhányan, a 2020. évi jelentkezéseket nem ismerem. 

A pedagógusaink rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges iskolai 

végzettséggel. A továbbképzéseken történő részvétel aktivitása az elkövetkezendő években 

szükséges. Ehhez azonban rendelkezésünkre állnak az Oktatási Hivatal és egyéb szervezetek 

akkreditált képzési lehetőségei. 

Az iskolában a nevelő oktató munkát segíti 2 fő iskolatitkár, 1 oktatás technikus, 1 

gondnok, 1 gazdasági kapcsolattartó, és 1 kézbesítő. Az iskola éjjel – nappali portaszolgálatot 

tart fenn, mivel a kollégiumba az esti órákban is érkeznek vissza a tanulók, és az edzések miatt 

már korán mennek 5 portás. Az iskola egyéb feladatinak ellátását 2 karbantartó és 5 fő takarító 

segíti még. 

 

4.6. Tárgyi feltételek 

 

Az iskola épülete, az „iskolapalota” amely 1912-ben épült fel, egy régi épület, amit 

néhány helyen már kikezdett az idő vasfoga. A nyári- őszi időszakban az iskola, udvar felőli 

részén került sor felújításokra. Jelenleg a Mester utcai homlokzat középső részének felújítása 

folyik. Sajnos a tető is rossz állapotban van, annak felújítása is szükséges lenne. A Díszterem 

mennyezetén látszanak beázások nyomai. Az elektromos hálózat az előző tanévben felújításra 

került, az áram kimaradási problémák ezzel megszűntek. 

Az évek során tantermek, és számítógépes termek kerültek kialakításra. Az oktatásra 

használható helyiségek az alábbiak: 
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Oktatási célra használható termek száma: 

Megnevezés Termek száma (db) 

Osztályterem 18 

Számítógép terem 7 

Csoport bontásra használható 

terem 

5 

Természettudományi 

szaktanterem  + szertár 

1 

Sportcsarnok 1 

Tornaterem 1 

Konditerem 1 

Könyvtár 1 

Díszterem 1 

 

A sportcsarnokban és a tornateremben folyik a mindennapos 3 + 2 óra testnevelési óra. 

A sportcsarnok kettéosztható, így egyszerre két osztály testnevelési órája is megtartható. A két 

testnevelési óra pedig a délutáni órákban kerül megtartásra. A diákok választhatnak a 

különböző sportfoglalkozások között, és tetszőlegesen járhatnak oda, amihez kedvet éreznek.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírja annyi tanterem meglétét, ahány osztály 

van az iskolában. Ez az osztályok számát figyelembe véve megvalósul. A tantermekben nincs 

ruhatároló fogas, így a tanulók kabátjaikat a székeken, asztalokon tartják. Lehetőségük van 

ugyan arra, hogy saját szekrényük legyen, de ennek ellenére a kabátjaikat nem teszik be. 

Ezeknek a pótlása szükséges lenne.  

Az intézmény informatikai eszközökkel való felszereltsége megfelelő. Most már 

minden tanteremben van projektor és számítógép. Ezek karbantartása, üzemkész állapotban 

tartása napi szinten szükséges. Elengedhetetlen az, hogy a pedagógusok a tanórák 

megtartásához, vagy akár a napi adminisztrációhoz (tanórák beírása, hiányzók adminisztrálása)  

tudják használni az IKT eszközöket. A számítástechnikai termek felszereltsége nem egyforma. 

Van amelyik újabb, jobb teljesítményű számítógépekkel van felszerelve, és van amelyikben 

régi, elavult gépek vannak. Fontos a számítógéppark folyamatos megújítása, különösen azért, 

mert a vállalkozási és bérügyintéző képzés során használt számítógépes könyvelő programok, 

ÁNYK a régi gépekre nem biztos, hogy telepíthető. Vagy a lassúságuk miatt a tanóra megtartása 

nehézkes a szaktanár és a diák számára is, és időveszteséggel jár. A mai kor követelményeinek 

megfelelő színvonalú oktatás megteremtésének ez alapvető feltétele. Az eszközök 
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felújításához, új eszközök beszerzéséhez (pályázatok, mecénások, szponzorok, saját bevételek 

növelése) meg kell találni a megfelelő forrást a fenntartóval egyeztetve. Az eszközeink 

megfelelnek az SZVK-ban előírt eszköz és felszerelésjegyzéknek, de ezek folyamatos 

megújítása szükséges. 

Az igazgató, igazgatóhelyettesek, iskolatitkárok és gazdasági személyzet a munkájuk 

elvégzéséhez rendelkeznek önálló számítógéppel. A tanáriban, azonban a több mint 40 

pedagógus 8 számítógépen osztozik. Ezek közül is több sajnos nem mindig működik. 

Amennyiben valaki a saját számítógépét akarja használni, nem biztos, hogy tudja, mert nincs 

megoldva az asztaloknál az áramellátottság. A tanári szoba berendezése és kialakítása régies, 

új modern munkaállomások (áramellátással) kialakítása javítaná a munkakörülményeket. 

Szintén az ehhez szükséges anyagi erőforrások megtalálása (pályázat, saját bevétel) szükséges. 

 

 

4.7. Intézményi kapcsolatok 

 

4.7.1.  Belső kapcsolatok 

 

Munkaközösségek 

 Az intézmény pedagógusai munkaközösségben végzik szakmai munkájukat. Az 

osztályfőnöki, közgazdasági, természettudományos, humán, testnevelés-sport, és az 

idegennyelvi munkaközösségekben. A szakmai munkaközösség elkészíti az éves munkatervét 

az intézményi munkatervvel összhangban. Gondoskodik a pedagógusok oktató-nevelő 

munkájának szakmai elősegítéséről. Az intézményvezetés a céljai elérésében támaszkodik a 

munkájukra. 

  

 Diákönkormányzat 

 Az iskola diákjai a diákönkormányzatba szerveződve végzik feladataikat. Az osztályok 

két diákönkormányzati képviselőt választanak, akiknek a munkáját két DÖK-ös segítő tanár 

koordinálja. Folyamatosan szerveznek programokat az iskola életéhez (István-os nap, gólya 

avató, szalagavató) és társadalmi eseményekhez, ünnepekhez kapcsolódóan (Halloween, 

Mikulás, Karácsony). A DÖK munkája, szervező munkája, kapcsolattartása az iskolavezetéssel 

nagyon fontos. A tanulók az iskolát sajátjuknak érezzék és fontos legyen számukra az a 

családias környezet, ahova nap mint nap megérkeznek. 
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 Szülői szervezet 

 

 Az iskolában működik szülői szervezet. Az iskola életében leginkább a kötelező 

véleményező feladatokban vesznek részt. A szülői munkaközösség tagjai képviselik az 

intézményben a diákok és szüleik érdekeit. A szülői munkaközösség tagjain keresztül diákjaink 

szüleit is be lehetne vonni őket is a nagyobb problémák megoldásába. Aktív részvételükre az 

iskola életében szükség lenne több területen is. Rendezvények szervezése (szülők-nevelők 

bálja), osztályok karbantartási munkáinak segítése, a tanulóink neveltségi szintjének javítása, 

hiányzások késések okának kiderítése közös beszélgetések alkalmával. 

 

 Kollégium 

Az épület felső szintjén lánykollégium működik. Ők egy kis közösséget képviselnek az iskolán 

belül. Saját diákjaink és más iskolába járó diákok is laknak nálunk. Munkájuk, a tanulókra 

történő odafigyelés segíti a pedagógusaink oktató-nevelő munkáját.  Az osztályfőnökök 

kapcsolattartása a kollégiumi nevelőkkel fontos. A nevelőtanárok pedig a szülőkkel tartanak 

folyamatos kapcsolatot.  

 

4.7.2.  Külső kapcsolatok 

 

Az intézmény legfontosabb kapcsolata a Budapesti Gazdasági SzC és partner iskoláink. 

Az együttműködés a gazdasági és szakmai irányításon, work shopokon keresztül valósul 

meg. Többször előfordul, hogy tanulók iskolát váltanak, ami a Centrumon belül könnyebb, 

mivel azonos szakmai tartalmakat tanulnak diákjaink. A kapcsolattartás vezetői és 

alkalmazotti szinten is megvalósul, hiszen különböző versenyek szervezése alkalmával a 

pedagógus kollégák is találkoznak egymással, tapasztalatot cserélhetnek, beszélgethetnek.  

Több vállalattal is kialakítottunk stratégiai kapcsolatrendszert, amelynek elsődleges 

célja az, hogy tanulóink egy részének tudjuk biztosítani a munkába állás lehetőségét. Ily 

cégek a Deloitte Magyarország, Magyar Honvédség, KÉSZ Zrt. Az osztályfőnökök és 

szaktanárok különböző tanórán kívüli tevékenységek szervezésekor (pályaorientációs nap) 

is építhetnek a partnerkapcsolatok nyújtotta lehetőségekre. 

Az iskolánk a IX. kerületben van, így a Ferencvárosi Művelődési Központ 

rendezvényein, programjain folyamatosan megjelennek diákjaink, pedagógusaink.  

Az érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálat az iskola a 

tanulókkal, szülőkkel együttműködve megszervezi.  
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A turisztikai szervező, értékesítő szakmai képzésben résztvevők számára összefüggő 

szakmai gyakorlatot szervezünk. Kapcsolatot kell kialakítani a tanulókat fogadó 

gazdálkodó szervezetekkel és a Kereskedelmi és Iparkamarák budapesti és vidéki 

egységeivel is. 

 

5. A helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelések 

 

               Az iskola működését a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az intézményben 

elkészített Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, a hozzájuk kapcsolódó 

szabályzatok és a Házirend alapján biztosítom. Fontos feladatomnak tartom a nevelő-oktató 

munka megszervezését úgy, hogy érvényre jussanak az intézményfenntartó elvárásai. 

Valamint olyan rugalmasan alkalmazkodó, korszerű ismereteket átadó intézmény 

létrehozása, amely a társadalmi elvárásoknak is eleget tud tenni. Mindezek 

megvalósításához az intézmény eddig is jól működő elemeit tovább kívánom 

működtetni. Bizonyos területeken azonban változtatásra, megújulásra, szemlélet váltásra 

van szükség. 

 

5.1. Az intézmény küldetése és feladatai: 

             Az intézmény bemutatásában olvasható, hogy egy nagy múltú, szakmai 

hagyományokkal rendelkező, magas színvonalú oktatást biztosító iskola a miénk. Az 

innováció és megújulás soha nem volt idegen tőle.    

           

Célom, hogy az iskola ismertségét, jó hírnevét megőrizzem és törekszem arra, hogy további 

sikereket tudjunk elérni. 

 Ezek megvalósulását az alábbi szempontok szerint határozom meg: 

• Az oktató-nevelő munkánk elégedettséggel töltse el az iskola partnereit: a diákokat, 

szülőket, intézmény fenntartót egyaránt. 

• A nevelőtestület minden tagja legyen nyitott a reflektív pedagógiai szemlélet 

kialakítására. 

• Alakítsunk ki, magasabb elvárásokat támasztó, hatékony tanulási környezetet. 

• Törekedjünk a magasabb tanulmányi eredmények elérésére. 

• Törekedjünk magasabb hozzáadott pedagógiai érték létrehozására. 

• Biztosítsuk a tehetséges tanulók gondozását, fejlesztését. 
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• Biztosítsuk a lemaradó tanulók felzárkóztatását. 

• A pályakezdő tanárok mentorok segítségével kapjanak irányító-támogató segítséget, 

amelynek elfogadását a pályakezdőtől is elvárom. 

• Az új kollégák beilleszkedésének segítése érdekében szintén egy mentor személy 

kiválasztása, aki segíti az iskolában folyó szakmai munka megismerését. 

• A nevelőtestület minden tagja kapjon tőlem olyan támogató figyelmet, amely a 

munkája hatékonyságának növeléséhez szükséges. 

• Kooperatív munka, közös gondolkodás megvalósítása a munkaközösségvezetőkkel 

ahhoz, hogy pozitív munkahelyi légkört tudjunk biztosítani és fenntartani. 

• Pedagógiai munkánk legyen jogszerű, következetes és értékteremtő. 

 

5.2. Fejlesztési elképzelések, stratégiai vezetés 

 

5.2.1. Szervezeti struktúra, vezetési stílus 

  

 Azt mondják, a „vezetés művészet” és „vezetőnek születni” kell. Biztos vagyok abban, 

hogy különböző helyzetekhez való alkalmazkodás nem könnyű feladat. A megfelelő vezetői 

stílus megtalálása nagyban függ az adott helyzettől, környezeti hatásoktól. Vezetési stílus 

kialakításánál törekszem a kooperatív együttműködésre mind a vezetőség minden 

tagjával, mind pedig a beosztottakkal. 

 

Az intézményvezetés tagjai: 

• a tagintézmény- vezető 

• a tagintézmény-vezetőhelyettesek 

• gyakorlati oktatás vezető 

• kollégium vezető 

• a szakmai munkaközösségek vezetői 

 

A hatékony szakmai munka kialakítása érdekében havonta legalább egyszer vezetőségi 

értekezlet megtartását tartom szükségesnek. Ezek célja, hogy meghatározzuk az adott 

hónapra vonatkozóan az aktuális feladatokat, határidőket. A kommunikáció hasznos 

eszköze, ahol a különböző vélemények alapján kialakított közös álláspontot, terveket a 

munkaközösség vezetők továbbítani tudják a munkatársak felé. Az értekezleteken a 
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gazdasági munkatársak részvételére is számítok, mivel sok esetben tapasztaltam azt, hogy 

nem látjuk át mire lehet költeni és mire nem. (Pl. üzemlátogatások, szakmai programok.) 

Az feladatok meghatározása után a tevékenységek végrehajtását arra a kollégára bízom, aki 

alkalmas a speciális feladat elvégzésére, ezzel együtt döntési jogot is kap, de ehhez a feladat 

elvégzésének felelőssége is társul. 

Ilyen fontos területek: 

• érettségi vizsgák és egyéb vizsgák szervezése, adminisztrálása 

• kompetencia mérés lebonyolítása 

• az iskolai helyettesítések, ügyeletek beosztása 

• elektronikus naplóba történő naprakész felvezetése 

• versenyek szervezése, adminisztrálása (OKTV, ÁSZÉV, OSZTV) 

 

5.2.2. Tanulmányi munka 

 

       Küldetésünk között megfogalmaztam, hogy törekedjünk magasabb tanulmányi 

eredmények elérésére, magasabb pedagógiai hozzáadott érték létrehozására. Fontosnak 

tartom, hogy a kilencedik osztályos bemeneti mérések alapján a tanulók fejlődését a 

továbbiakban is nyomon kövessük. Ezt kiegészítik a centrumos mérések. Hasonlítsa össze 

a szaktanár az osztályfőnök közreműködésével, hogy az egyes tanulók eredményei hogyan 

változtak.  Szükségesnek tartom, hogy a hozzáadott pedagógiai érték mérésére vezessük be 

a kompetencia mérések eredményinek tanulókra és osztályokra történő lebontását. 

Hasonlítsuk össze és elemezzük, hogy a hozzánk érkezett tanulók képességpontja az előző 

időszaki méréseihez képest változott-e és milyen irányban. A kompetencia mérés 

eredményeit megnézve elég sok tanulónk teljesít az átlag alatt, vagy rendelkezik csak 

átlagos képesség ponttal. A képességein alapvetően megváltoztatni nem tudjuk, de az 

általunk hozzáadott pedagógiai értékkel növelhetjük önmagához képest, és ez lehet 

sokkal fontosabb tényező, mint önmagában a mosolygó fejecskék a kompetencia 

eredményeken. Ennek az elemzésnek a segítségével kiszűrhetjük azokat a tanulókat, 

akiknek a képességpontja alacsony. Őket mindenképpen fejleszteni szükséges, hogy 

elkerüljük a végzettség nélküli iskola elhagyást. Akinek pedig a képességpontja magas 

szintű, további tehetséggondozásban vehet részt. Az osztályfőnök legyen „menedzsere” az 

osztályának. A kilencedikes felmérések alapján készítsen egy tervet, az osztály négyéves 

munkájához, fejlesztéséhez. A továbbiakban is szeretném folytatni a 9. évfolyam 

osztályfőnökének és pedagógusainak megbeszélő, értékelő értekezleteit.       
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        A pedagógiai hozzáadott érték növelése tükröződik a tanulók képességszintjének 

emelkedésében. Amennyiben ez kimutatható, és érzékelhető, a szülők is szívesebben íratják 

gyereküket iskolánkba majd. Ezt az elkövetkezendő három évben el kell kezdeni 

megteremteni, mert a statisztikai adatok alapján a 9. évfolyamra beiskolázható korosztály 

létszáma csökken, akkor ez ismételt problémákat okozhat a beiskolázási létszámban. 

 

         A nyelvi előkészítős osztályokban szükséges elérni, hogy a 10. évfolyam végére az 

első idegen nyelvből legalább B2 szinten szerezzenek nyelvvizsgát. Ehhez az idegennyelvi 

munkaközösség együttműködésére számítok. A 9.D nyelvi kompetencia mérésének 

eredményei alapján a lemaradó, és a tehetséges tanulók fejlesztési tervének elkészítése, 

hogy megfogalmazott, és a szülők által is elvárt céljainkat megvalósíthassuk. Meg kell 

valósítani, hogy a diákjaink szilárd idegennyelvi alapokkal rendelkezzenek a képzés végére. 

Valamint valósulhasson meg az az elképzelés, hogy a második idegennyelv oktatása során 

is használható nyelvi tudást szerezzenek. 

 

          A vállalkozási és bérügyintéző okj-s képzésen tanító pedagógusok szakmai 

munkájában is célként kívánom megfogalmazni, hogy a tehetséges gyerekeket motiválják, 

a szakmai elhivatottságukat mélyítsék, erősítsék. Alakítsák ki bennük azt az egészséges 

verseny- szellemet, amelyre majd a munkába állásuk, továbbtanulásuk esetén is szükségük 

lesz.  

 

5.2.3. Nevelési célok 

 

          Célként fogalmazom meg, hogy az intézményben tanuló SNI és BTM -es tanulókat 

sajátos nevelési igényeiken megfelelően, a többi tanulóval együtt, de differenciáltak 

oktassuk. Fordítsunk kiemelt figyelmet problémáikra. Szükség lenne ezen tanulók mellé 

iskolapszichológus foglalkoztatására is. De mindenképpen fontos az osztályfőnök és a 

szaktanárok együttműködése, a szülő bevonásával. Ez gyakorlatként eddig is működött, de 

a továbbiakban is fontos célnak tartom, hogy a tanulókat a képességeiknek megfelelően 

tanítsuk és értékeljük. Ehhez szükséges a tanulási, tanítási folyamatok értékelése, a 

megfelelő munkamódszerek megválasztása, a pedagógusok módszertani kultúrájának 

fejlesztése. Az iskolában már most is jelen lévő fejlesztő foglalkozások további 

működtetése, további tanulók bevonása. 
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               Alakuljon ki az osztályfőnökökben is egyfajta „helikopter szemlélet” amely 

képesség teszi őket arra, hogy a konkrét helyzet fölé emelkedjenek, átfogóan lássák az 

összefüggéseket, majd képesek legyenek leereszkedni a részletek tanulmányozása végett. 3  

Kiemelt figyelmet kell fordítani azokra a tanulókra, akik a végzettség nélküli iskola 

elhagyás veszélyeztetettjei. Meg kell előzni a lemorzsolódásukat, sőt fejlesztő 

foglalkozásokkal elő kell segíteni felzárkózásukat. Kapjanak figyelmet a tehetséges 

gyerekek. Helyezze el az osztály minden tanulóját a szociometriai térképen segítse az 

osztály tanulóinak beilleszkedését a közösségbe. A tanulókkal együttműködve 

fogalmazzanak meg követendő célokat, jövőbeli terveket, amelyek mindenki számára 

elfogadható. Magatartási, tanulás problémák kezelését, csökkenését eredményezik 

hosszabb távon. 

 

         Foglalkozni kell a kortárs-bántalmazás, zaklatás (bullying, ciberbullying) 

jelenségével is. Sajnos intézményünkben is jelen van. Van amikor rejtve marad, de van, 

amikor kiderül. Mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy felvegyük a kapcsolatot olyan 

szakértőkkel szervezetekkel (ORFK), akik segítséget tudnak nyújtani pedagógusainknak is 

abban, hogy ezeket az eseteket megfelelően kezelni tudják. 

 

           A kollégium az a hely, ahol az otthonuktól távol lévő tanulók számára optimális 

feltételrendszer és családias légkör áll rendelkezésre a tanulásra. A nyári felújítás után új 

bútorzatot, felszereléseket, modernebb kialakítást kapott. A vezetői munkámban 

támogatom a kollégium minden olyan tevékenységét, amellyel a tanulók személyiség 

fejlődése, a harmonikus életkörülmények biztosíthatók. Programok szervezése, vagy a 

tárgyi feltételek további javítása. 

            A szakmai képzés képzési kínálatának bővítése fontos célkitűzés. Ennek első 

lépéseként a 2019/2020. tanévtől kezdeményeztem gyakorlati oktatásvezetőként kétéves 

pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítés indítását érettségivel rendelkező fiatalok 

számára. Ezzel a tanuló létszám bővítését céloztam meg. Ehhez további tanterem kialakítása 

válik szükségessé. A helyzet elemzésben is utaltam már arra, hogy a 9-12. évfolyamon is 

fontos a tanulókban annak tudatosítása, hogy a szakgimnáziumi képzés jellege 4+1. Minél 

többen maradjanak okj-s képzésen és szerezzenek a munkaerőpiacon is versenyképes 

szakképesítést.  

                                                 
3 https://www.hrportal.hu/hr/71-tipp-vezetoknek-es-munkavallaloknak--hogyan-lehetnek-a-jovo-

szakemberei-20171005.html (Letöltés: 2019. március 23.) 

https://www.hrportal.hu/hr/71-tipp-vezetoknek-es-munkavallaloknak--hogyan-lehetnek-a-jovo-szakemberei-20171005.html
https://www.hrportal.hu/hr/71-tipp-vezetoknek-es-munkavallaloknak--hogyan-lehetnek-a-jovo-szakemberei-20171005.html


Tagintézmény vezetői pályázat  Laukó Zsuzsanna 

23 

 

        A munkaerőpiaci változások, a versenyképesség fenntartása a vállalkozások számára 

is szükségessé teszik új ismeretekkel rendelkező munkavállalók foglalkoztatását. Ez kihívás 

a munkavállalók számára is. A képzettségnek jelentős szerepe van az esélyek 

kiegyenlítésében, a társadalmi felemelkedésben. A felnőttkori tanulás célja, hogy a 

felnőttek eredményesen be tudjanak kapcsolódni a munka világába, vagy lehetőségük 

legyen jobb, magasabb fizetést biztosító munkahely változtatásra. A felnőttoktatás 

feladata továbbra is piacképes szakmák tanítása. A szakmai munkaközösség tagjaival 

egyeztetve esetlegesen új képzések bevezetése. Az eddigi képzések, vállalkozási és 

bérügyintéző, vállalkozási mérlegképes könyvelő, turisztikai szervező, értékesítő, és a 

sportedző további folytatása. 

 

5.2.4. Iskolafejlesztés és marketing 

 

        Az iskola ugyan nem vállalkozások, de az oktatási piacon megjelenő piaci szereplő. 

Nem vonhatja ki magát a piaci hatások alól, és a piaci versenyben is helyt kell állnia. Fontos 

a versenyképesség megteremtése, fogyasztó orientált gondolkodásmód kialakítása. Ez 

tudatosan kialakított stratégiai szemléletet igényel a vezetőtől. 

 

                   Az iskola, mint szolgáltató intézmény jellemzői:  

Szolgáltatás általában Iskolai jellemzők 

Heterogenitás Az emberi tényező a tanár: szakmai tudás + személyiség 

befolyásoló hatása. 

 

A minőségbiztosítás, minőségpolitika csökkentheti a 

teljesítés ingadozását. 

Nem fizikai jelleg Az oktatás során kapunk képet a szolgáltatás 

minőségéről. 

Romlékonyság Adott pillanatban, a tanítási órán vehető igénybe a 

szolgáltatás. 

 

Nem megfelelő kihasználtság – kevés tanuló – a 

működésre hatással van. 

Elválaszthatatlan A tanár – tanuló egyidejű munkája szükséges, a tanuló 

érzékeli a nyújtott szolgáltatást (órai tananyag 

feldolgozása), és ennek tükrében értékeli. 

 

A menedzsment ellenőrzése, utólagos értékelése 

szükséges. 
               Forrás: http://ittkesz.regiofokusz.hu/tananyagok/iskolamarketing/1.%20modul%20tananyag.pdf 

 

http://ittkesz.regiofokusz.hu/tananyagok/iskolamarketing/1.%20modul%20tananyag.pdf
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A szolgáltatás kockázata kétoldalú:  

• a szolgáltatás minősége függ a vevő/tanuló minőségétől, 

• a tanuló adottságai meghatározzák a nyújtott szolgáltatást. 

 

A szolgáltatás nyújtóval/tanár szemben támasztott elvárások, a minőség: 

• megbízhatóság 

• szaktudás, szakértelem 

• biztonságérzet (a vevőnek nincs kockázata) 

• bizalomkeltés 

• dologi tényezők (tárgyi feltételek) 

• probléma kezelés 

• kommunikációs készség 

• udvariasság 

• elérhetőség (fogadónapok, visszahívás) 

 

A családi kerekasztal megbeszélések alkalmával iskolaválasztás fontos kritériumai 

ezek. Budapesten, a Centrumban működő 18 hasonló profilú iskola közül kell a szülőt 

és a tanulót meggyőznünk arról, hogy minket válasszon. Ezért fontos a minőség 

biztosítása. 

 

   Alkalmazott marketing eszközök: 

• az iskola honlapjának frissítése, aktualizálása 

• újszerű internetes megjelenési formák: iskolai Facebook, instagramm 

• iskola képzéseit népszerűsítő kisfilm készítése, megjelenítése honlapon, youtube-n 

• pályaválasztási rendezvényeken, pályaválasztási szülőértekezleten megjelenés 

• szakmai versenyeken való részvétel 

• Nyílt napok szervezése 

• szórólapok készítése 

• céges partnerekkel történő kapcsolattartás, dolgozóiknak képzések szervezése. 

 

         Fontosnak tartom a szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás kibővítését. A 

kötelező véleményezési eljárásokon kívül kezdeményezem egy Szülői Klub létrehozását, 

ahol a szülők elmondhatják problémáikat, fejlesztési javaslataikat. Nemcsak az 
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iskolavezetés, hanem a pedagógus kollégák részvételével is. Évente legalább két 

alkalommal, de igény esetén akár többször is. Beszélgetések, előadások tartása, ami 

gyermekeik nevelését, testi és lelki fejlődését szolgálja. Ne a problémát kezeljük, és 

orvosoljuk, hanem amennyiben lehetséges előzzük meg.  

 

5.2.5. Intézményi gazdálkodás 

 

     Az iskola nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, működéséhez szükséges 

kiadásokat a Centrum intézményi költségvetéséből finanszírozza. Fontos a költségvetésből 

rendelkezésre álló pénzösszegek szakszerű, átgondolt előre megtervezett felhasználása. 

Pontos tájékoztatás arról, milyen szakmai és egyéb programok szervezhetők, és mekkora 

összegek állnak rendelkezésre a finanszírozásukhoz. A költségvetésben az egyes 

feladatokra rendelkezésre álló összeg ne véletlenszerűen, hanem előre megfontolt tervezés 

alapján történjen. A szükséges és hiányzó eszközök beszerzése prioriást élvezzen. 

 

Fontosnak tartom az iskola saját bevételeinek növelését. Ennek megvalósítására az alábbi 

lehetőségekben látom: 

➢ Pályázatok folyamatos figyelése, azokon való részvétel 

➢ Az iskola partneri kapcsolatainak erősítése, újak teremtése, akik 

szponzorként jelenhetnek meg bizonyos területek finanszírozásában 

➢ Az iskola szabad erőforrásainak kihasználása, elsősorban a sportcsarnok 

folyamatos hasznosítása, bérbeadása rendezvényekre, sporteseményekre 

➢ Informatika termek bérbeadása tanfolyami célokra 

➢ A felnőttoktatás és felnőttképzés volumenének növelése 

 

 

5.3. Operatív vezetési feladatok 

 

• A belső intézményi ellenőrzési – önértékelési rendszer kialakítása, az országos 

önértékelési rendszer kialakítása, és működtetése az intézményben 

• Pedagógusok óralátogatásainak megtervezése a munkaközösség vezetők véleményének 

kikérésével 

• Pedagógusok munkájának tervszerű értékelése, visszacsatolás 
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• Továbbképzési terv készítése, a pedagógus kollégák teljesített továbbképzéseinek 

áttekintése 

• Intézményen belüli együttműködés erősítése 

• Egységes nevelési elveken alapuló, de megoldási módokban változatos sokszínűségre 

törekedjünk 

• A káros társadalmi hatásokból (agresszió, drog, rossz családi körülmények) fakadó 

problémák hatékony kezelése 

• Új pedagógiai módszerek megismertetése munkaközösségi értekezleteken, nevelési 

értekezleten 

• Jó gyakorlatok kialakítása, továbbadása 

• Tudásmegosztás a munkaközösségek tagjai, és a nevelőtestület tagjai között is 

• A munkatársak pontos tájékoztatása az iskolát és munkájukat érintő kérdésekben 

• Hatékony kommunikáció megteremtése 

• A pedagógus életpálya modellben az előmenetel feltételeinek biztosítása 

• Tanári szoba felszereltségének javítása 

• Szülőkkel való kapcsolattarás erősítése, konzultációk az érdeklődő szülőkkel 

feladataink eredményesebb megoldása érdekében 

• Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogató rendszerének 

kialakítása 
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