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Kiemelkedő területek 

1. Kompetencia: 

- Kiemelt figyelmet fordít a kollégiumot igénybe vevő diákok részére az egyéni 

sajátosságokat, a hátrányok leküzdését figyelembe vevő hatékony nevelői munka 

megszervezésére. - Az intézményi elvárásokkal összhangban a tanulói 

kulcskompetenciák fejlesztésére, a kollégisták tanulmányi eredményének javítására 

fókuszáló nevelői munkát vár el. - A tanulási feltételek maximális megteremtésével 

inkluzív tanulási környezetet hoz létre, amelyben hangsúlyos szerepet kap a 

keresztényi értékrend, az egymásra figyelés, a segítés és a pozitív megerősítés. - A 

kollégista tanulókra kidolgozott minősítési és elismerési rendszer működtetése 

ösztönzőleg hat a tanulói teljesítményekre, a kollégiumi fegyelemre és a közösségi 

életre. - Kiemelten kezeli a személyre szabott nevelési eljárások megvalósítását, az 

egyéni tanulási utak kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat a kollégiumban. 

 

2. Kompetencia: 
- Vezetői gyakorlatára a következetesség, a nyitottság és a befogadás a jellemző, 

amivel a kollégium nevelő munkájának hatékonyságát növeli. - Gyorsan és 

rugalmasan reagál a változásokra, a folyamatos fejlesztés jellemzi vezetői 

tevékenységét. - Figyeli és folyamatosan értékeli a kollégiumi nevelőmunkára ható 

külső változásokat, a partnerek elvárásait, a szükséges változtatás folyamatát 

hatékonyan megtervezi és végrehajtja. - Reális jövőképpel rendelkezik, ami 

összhangban van a kollégium nevelési elveivel és céljaival, a munkatervében 

rögzített feladatokkal, az intézmény stratégiai célkitűzéseivel. - Aktívan részt vesz az 

új beiskolázási stratégiák kipróbálásában, a pályaválasztásban és 

pályaorientációban. - Engedi és befogadja a tanulás eredményesebbé tételére 

irányuló nevelői és tanulói kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 

3. Kompetencia: 
- Sokéves vezetői tapasztalattal érkezett a kollégium élére. Tudatosan választotta ezt 

a szerepkört. - Intézménye jövőképét tisztán fogalmazza meg. Céljait, pozíciójából 

eredő feladatait, tevékenységeit ebből kiindulva, ennek alárendelve jelöli ki, 

határozza meg. - Vezetői képességeit reálisan ítéli meg, az e területen való fejlődés, 

új ismeretek szerzése, azok elsajátítása szakmai munkájának részét képezi. - A 

vezetői elhivatottsága, szakmai tudása tapasztalata erősíti, hitelessé teszi irányítói 

tevékenységét, kommunikációját. - Az önértékelési modelleket ismeri, konstruktívan 

alkalmazza önmagára vonatkozóan.(vezetői önértékelés, kérdőív) - Személyes példát 

mutat kollégáinak az önképzés, a magas szintű szakmai tájékozottság és megújulás 

terén (szakmai napok, folyóiratok, egyházi és köznevelési honlapok). - Az 

intézményvezető és a vezetőtársak értékelése alapján hiteles, etikus, határozott 

vezetője a tagintézménynek. 

 

4. Kompetencia: 
- A kollégium vezetésének rendszerét több szintre tagolja. Vezetői feladatainak egy 

részét e rendszer alapján delegálja. Ugyanakkor az ide tartozó tevékenységeket mind 

formáját, mind tartalmát tekintve figyelemmel kíséri, rendszeresen ellenőrzi. - Kollégái 

feladat- és jogkörét tisztán fogalmazza meg, a hozzá kapcsolódó fogalmak, 

tevékenységek egységes értelmezését a hatékony intézmény és a hozzákapcsolódó 

feladatvégzés alapjának tekinti. - Munkatársai felé visszajelzései egyértelműek, a 



felmerülő problémákat beazonosítja, a pozitívumokat rendszeresen kiemeli. - Az 

intézményi célok elérése érdekében él a dolgozók eltérő végzettségéből, szakmai 

tapasztalatából, személye szakmai ambícióból eredő lehetőségekkel, előnyökkel. - 

Jól strukturált, hatékonyan működő belső információ-megosztási rendszert dolgozott 

ki és működtet. - Átfogó ellenőrzési és teljesítményértékelési rendszert működtet, 

aminek alapja az egyenlő terhelés és munkamegosztás. - A munkatársai erősségeit 

elismeri, támogatja a nevelési célokhoz és feladatokhoz kapcsolódó 

továbbképzéseiket. Alkalmat ad és teremt a nevelőknek személyes szakmai céljaik 

megvalósítására, támogatja őket terveik és feladataik teljesítésében. - Szorgalmazza 

a belső tudásmegosztás különböző formáit. - Személyes kapcsolatot tart az 

intézmény teljes nevelőtestületével, jó munkatársi kapcsolatokat ápol, a pozitív 

munkahelyi légkört megteremtését kiemelten kezeli. 

 

5. Kompetencia: 
- A rendszeres megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony. Céljainak 

megfelelően határozottan kommunikál. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

Egyértelmű elvárásokat támaszt. - A kollégiumban folyó nevelés korszerű. A 

tagintézményt a diákok szükségleteinek megfelelő, jól szervezett, barátságos és 

nyugodt légkör jellemzi. - Az intézmény valamennyi dolgozójával való kapcsolatát a 

konstruktivitás jellemzi. Az egész intézmény arculatát tudatosan alakítja és erősíti. - A 

sokéves vezetői munkája során felhalmozott kapcsolati tőkét a kollégium és az egész 

intézmény javára hatékonyan hasznosítja. - Az erőforrásokat hatékonyan állítja a 

kollégiumi nevelés céljainak szolgálatába, jól menedzseli a kollégiumot, erőteljes 

érdekérvényesítő képességgel rendelkezik. - Nagy hangsúlyt kap vezetői 

tevékenységében a hagyományok ápolása. - Az etikai normarendszerrel (Kollégiumi 

etikai kódex) igazodási pontot, támpontot biztosít valamennyi érintett szereplőnek a 

mindennapi munkához és együttéléshez. - Hangsúlyos számára a szervezeti egység, 

a helyzetek, feladatok, értékek egységes értelmezése, elvárja a következetességet a 

nevelőmunka hatékonysága érdekében. - hatékony idő-és emberi erőforrás 

felhasználást valósít meg. Az iskola céljaihoz igazítva gazdálkodik az emberi 

erőforrással. - Biztosítja a kollégiumban zajló folyamatok, döntések átláthatóságát. 

 

Fejleszthető területek 

 

6. Kompetencia: 
- A kollégiumban dolgozó pedagógusok önértékelésének szorgalmazása, teljes 

körűvé tétele, a tagintézményi önértékelés - hangsúlyos kezelése. 


