
 A vezetői elvárás rendszer az önértékelésének területek figyelembe vételével 

A vezetői önértékelés során az alábbi területekről származó adatok és tapasztalatok kerülnek 

felhasználásra: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

146 §. (7) Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjed ki: 

a) az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai 

- stratégiai vezetése és irányítása, 

b) az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

c) az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

d) az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása, 

e) a vezetői kompetenciák fejlesztése. 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Az intézmény alapvető célja a tanulás támogatása. A vezető szerepe, hogy támogató tanulási 

környezetet hozzon létre, és biztosítsa azt, hogy az intézmény forrásait erre a célra használják 

fel. Mint irányító szakember, elsődleges feladatai közé tartozik az intézmény minden tagjának 

hatékony irányítása és menedzselése, valamint a tanulószervezet kialakítása, fenntartása és 

fejlesztése – fókuszban a tanulási eredményekkel. 

A vezetőnek mindezek alapján a következőkben megjelölt tevékenységeket kell ellátnia: 

Irányítania kell az értékközpontú nevelés, tanulás és tanítás folyamatát. Miután létrehozott egy 

magas elvárásokat támasztó, biztonságos és hatékony tanulási környezetet, valamint tanulási 

folyamatokat, a tanulás kultúráját és a teljesítés lehetőségét is meg kell teremtenie mindenki 

számára. A tanulás és a tanítás legjobb minőségét együtt kell megalapozni, fenntartani és 

fejleszteni egy olyan szisztematikus és szigorú rendszerrel, amelynek feladata a tanulási és a 

tanítási folyamatok nyomon követése, áttekintése, értékelése. A vezetőnek biztosítania kell 



mindezek létrejöttét, valamint azt, hogy megbízható értékelési rendszereket hozzanak létre 

vagy vegyenek át, használjanak megfelelően. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási alapelvek, 

célok és feladatok meghatározásában. 

A tanulói kulcskompetenciák fejlesztésére, a tanulói eredmények javítására összpontosító 

nevelő-oktató és képző munkát vár el. 

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési adatokat, 

eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi 

és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és 

irányításában. 

Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékelésének közös alapelveit és 

követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

 A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a kerettantervre alapozva az intézmény 

sajátosságaihoz igazítja. 

Irányítja a differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, 

a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. 

Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve 

felzárkóztatást igénylők) speciális támogatást kapjanak. 

Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói 

magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A vezető feladata, hogy az intézményben közös értékeket fogadtasson el, amelyeket mindenki 

képes értelmezni, és amelyek mindnyájuk tevékenységének részévé válhatnak. A jövőkép 

kialakítása, a megvalósítására irányuló stratégiaalkotás és a szervezet küldetésének tisztázása a 

vezető szerepének és munkájának kulcselemei. 

A vezetőnek képesnek kell lennie a közös munkafolyamat irányítására, melynek során 

megszületnek a közösen elfogadott értékek és a jövőkép. A vezetőnek hatékony 



kommunikációjával és támogatásával kell elérnie, hogy ezek az értékek beépülhessenek a 

tevékenységekbe. 

A megvalósítás szakaszában következetesen képviselnie kell azokat az irányokat, amelyeket 

szervezeti szinten meghatároztak a jövőkép elérésével kapcsolatban. A vezető 

eredményességének kulcsa az is, hogy a jövőképhez vezető úton mind magának, mind pedig 

munkatársainak képes legyen szűkebb és tágabb célokat kijelölni. Ehhez tisztában kell lennie a 

változás folyamatával, és azzal, hogy miképp tudja kezelni a változás útjában álló ellenállást. 

A vezetőnek tudnia kell reagálni a belső és a külső értékelés eredményeire. Alapvető elvárás 

vele szemben, hogy folyamatosan tájékozódjon és tájékoztasson az új oktatási trendekről, 

szakpolitikai változásokról, amelyek érintik a hétköznapi gyakorlatot is. A vezetőnek képesnek 

kell lennie arra is, hogy beazonosítsa azokat a területeket, amelyek fejleszthetők az 

intézményben. Biztosítania kell a közösen kitűzött irányok felé való haladást, miközben egy 

átlátható tanulási kultúrát alakít ki, és ezt fenntartja az intézményben. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a 

folyamatban lévő és várható változásokat. 

Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, szakmai és nevelési elveinek  

Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, ismeri 

a változtatások szükségességének okait. 

Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 

 Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 

Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket), 

ehhez felhasználja a belső és a külső intézményértékelés eredményét. 

A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat meghatározások pontosak, érthetőek, a 

feladatok végrehajthatók. 

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 

lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, egyéb 

források). 



A vezetés engedi, és szívesen befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló 

kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A vezetőnek meg kell őriznie a professzionális munkavégzés iránti motivációját. Tudatában 

kell lennie a szerepével járó etikai és erkölcsi aspektusoknak. A sikeres vezetők igénylik és 

kérik mások visszajelzéseit, amely segítheti a vezetőket saját fejlődésükben. Önismeret és 

önértékelés, a saját erősségeik, a személyes és szakmai fejleszthető területek ismerete, valamint 

a kritikus önreflexió képessége teszik lehetővé a vezető számára a feladatok kiadásának és a 

vezetés megosztásának megfelelő kezelését. 

A vezetőnek be kell építenie a saját gyakorlatába mind a már létező, megalapozott pedagógiai 

és vezetési modelleket, elméleteket, mind pedig az új oktatási trendeket és innovációkat, 

miközben azokat folyamatosan alkalmazza is. Támogatnia és segítenie kell a kutatásokat és a 

tényalapú megközelítést a tanulásban és a tanításban (ideális esetben részt is vesz ilyen 

tevékenységben). 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 

Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 

A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új szakmai információkat, és elsajátítja 

azokat. 

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. (Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika 

normáinak megfelel.) 

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 

tervezésben, a végrehajtásban. 

Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

A vezetőnek tudnia kell, hogyan inspirálja a kollégáit minőségi teljesítmény elérésére (hogy a 

lehető legtöbbet fejlődjenek a kapott visszajelzések és az önreflexió segítségével), milyen 

módon hasznosítsa az intézményi önértékelést. Ahhoz, hogy az intézmény a kitűzött célokat 



elérje, tudnia kell, hogyan építsen csapatot, és hogy a munkatársak tudását a célok elérése 

érdekében hogyan mozgósítsa. Mások menedzselése során magas szintű etikai és morális 

szempontokat kell figyelembe vennie. Kollégáival hatékonyan kell kommunikálnia, időben kell 

visszajelzést adnia, és képesnek kell lennie arra, hogy kezdeményezze és támogassa a 

párbeszédet és a jó gyakorlatok átadását. Tudnia kell, hogyan kezeljen konfliktushelyzeteket, 

illetve ezek előfordulását hogyan csökkentse. Képesnek kell lennie a feladatok delegálására, 

tudnia kell, hogyan alkalmazza a megosztott vezetés koncepcióját. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást 

ad. 

A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban a 

leadott döntési és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 

Hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében? 

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 

kialakításában (az országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 

működtetésében. 

 Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk szakmai fejlesztésére. A feladatok delegálásánál az 

egyének erősségeire épít. 

Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb csoportokat (projektcsoport, például 

intézményi önértékelésre), szakjának és vezetői jelenléte fontosságának tükrében részt vesz a 

team-munkában. 

Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 

 A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 

intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

 A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg 

problémákat és konfliktusokat. 

Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra, és 

választ ad kérdéseikre. 



Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Ahhoz, hogy az intézmény vezetője hozzájáruljon az intézmény céljainak eléréséhez, a 

következő kulcsfontosságú felelősségi köröket és szerepeket kell betöltenie: biztosítania kell, 

hogy az intézmény üzemeltetése hatékonyan és eredményesen, a vezető jogi hatáskörének 

megfelelően történjen, továbbá gondoskodnia kell az intézményhez kapcsolódó adminisztrációs 

kötelezettségek hatékony és eredményes elvégzéséről. A vezetőnek hatékonyan kell beosztania 

mások és önmaga munkaidejét, és felügyelnie kell, hogy mások hatékonyan végzik-e napi 

intézményi munkájukat. 

Az intézményműködés menedzselésének képessége a vezető egyik kulcsfontosságú 

kompetenciája, annak érdekében, hogy az intézmény hatékonyan működhessen. A vezetőnek – 

hatás- és jogkörének megfelelően – biztosítania kell az intézmény céljainak elérése érdekében 

az intézmény pénzügyeinek hatékony menedzselését, emellett hatékony munkaerő-

gazdálkodást kell folytatnia. Hatékonyan kell menedzselnie a megbeszéléseket és az 

információáramlást. A vezetőnek tudnia kell időbeosztása alapján feladatait priorizálni 

(egyúttal megtartani józan ítélőképességét). Tudnia kell létrehozni és fenntartani az 

előírásoknak megfelelő adminisztrációs rendszereket. Elengedhetetlen, hogy a vezető 

hatékonyan tudjon együttműködni a külső partnerekkel, és képes legyen együtt dolgozni helyi, 

regionális rendszerekkel, a hatóságokkal és az oktatásért felelős minisztériummal. 

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások: 

Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 

változásait. 

A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályi változásokról 

folyamatosan tájékoztatja. 

Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, nyomtatott, 

elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 

Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg (egyenletes terhelés, túlterhelés 

elkerülés stb.). 

Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 



 A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. 

Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt vesz a partnerek 

képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (pl. kamara, DÖK, szülői képviselet) 

történő kapcsolattartásban. 

Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a fenntartóval az 

emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 


