
Intézményvezetői tanfelügyelet eredménye 2017. 

Kiemelkedő területek 

1. Kompetencia: 
Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási 

alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulók (tehetséggondozást, illetve felzárkóztatást igénylők) 

speciális támogatást kapjanak. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi tantervet a 

kerettantervre és az érettségi követelményekre alapozva az intézmény 

sajátosságaihoz igazítja. 

2. Kompetencia: 
Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál 

rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. A vezetés engedi, és szívesen 

befogadja, a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket, 

innovációkat, fejlesztéseket. Az intézményvezető szervezőtevékenysége, stratégiai 

partnerekkel folytatott kommunikációja e tekintetben kulcsfontosságú, kiemelkedő. 

3. Kompetencia: 
Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. Ha 

a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmának felülvizsgálatát, ezt 

világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

4. Kompetencia: 
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. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A 

feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. Alkalmat ad a pedagógusoknak 

személyes szakmai céljaik megvalósítására, támogatja munkatársait terveik és 

feladataik teljesítésében. Aktívan működteti a munkaközösségeket, az egyéb 

csoportokat. 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. Kompetencia: 

A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. Személyesen irányítja az intézmény partneri 

körének azonosítását, részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő 

szervezetekkel (például DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban. 
 

 

 

Fejleszthető területek 

 

2. Kompetencia: 

 Fejleszthető a stratégiai célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások 

pontossága, érthetősége, hogy a feladatok maradéktalanul és precízen 

végrehajthatók legyenek. 

3. Kompetencia: 

Önmaga képzésében, fejlesztésében a jövőben (esetleges következő vezetői 

ciklusában) több lehetőség megragadására is lehetne módot találni. A Magyarországi 

Evangélikus Egyház fenntartásában lévő köznevelési intézmények vezetői számára 

szervezett fórumokon részt vesz. 



4.Kompetencia: 

 Javasolható, hogy vállaljon nagyobb részt a pedagógusok óráinak látogatásában, 

megbeszélésében. A tevékenység delegált formában valósul meg. A jelenleg 

megjelenőnél nagyobb mértékű a belső tudásmegosztás különböző formáit javasolt 

megvalósítani. 


