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1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

1.1. Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze? 

1.1.1. A vezető aktív résztvevője, irányítója a pedagógiai program folyamatos 

fejlesztésének, biztosítja a központi és helyi nevelési program összhangját. 

1.2. Hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a tanulási-tanítási folyamatba? 

1.2.4. A vezető az intézmény által működtetett mérési - értékelési 

eredményeketrendszeresen értékeli, elemezi, pedagógusaival egyezteti, s az 

eredmények ismeretében alakítja az intézmény stratégiai tervezését. 

1.3. Hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az intézmény napi 

gyakorlatában? 

1.3.7. rányításával az intézményben kialakítják a tanulók értékeléséne k közös 

alapelveit és - követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő 

jelleg. 

1.4. Hogyan gondoskodik arról, hogy a helyi tanterv, a tanmenetek, az alkalmazott módszerek a 

tanulóiigényeknek megfeleljenek, és hozzájáruljanak a továbbhaladáshoz? 

1.4.9. Irányítja a tanmenetek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, 

hogy azok lehetővé tegyék a helyi tanterv követelményeinek teljesítését valamennyi 

tanuló számára. 

1.5. Hogyan működik a differenciálás és az adaptív oktatás az intézményben és saját tanítási 

gyakorlatában? 

1.5.11. A vezető mindent elkövet azért, hogy az intézmény tanulóinak nevelő oktató 

munkájában minél teljesebben megvalósulhasson a tanuló egyénire szabott 

személyiségfejlesztése. 

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

2.1. Hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

2.1.1. Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a 

vezetői pályázatában megfogalmazott jövőképpel összhangban vannak. 

2.2. Hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 

2.2.4. Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan 

reagál rájuk, ismeri a változtatások szükségességének okait. 

2.3. Hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív szempontból fejlesztésre 

szorulnak? 

2.3.7. Rendszeresen meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit 

(afejlesztési területeket), ehhez felhasználja a belső és a külső 

intézményértékelés eredményét. 

2.4. Milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 

2.4.9. A munkatervekben rögzített feladat meghatározások pontosak, ért hetőek, a 

feladatok végrehajthatók. 

2.5. Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet? 

2.5.11. Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő 

változásokról, lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre 

(konferenciák, előadások, belső képzések, egyéb források). 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 

3.1. Hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, milyen az önreflexiója? 

3.1.1. Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és 

korlátait. 
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3.2. Milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

3.2.4. A tanári szakma és az iskolavezetés területein keresi az új 

szakmaiinformációkat, és elsajátítja azokat. 

3.3. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, feladatok? Mi indokolja az 

esetlegesváltozásokat, átütemezéseket? 

3.3.7. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat 

tartalmánakfelülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi 

érintett számára. 

4. Mások stratégiai vezetés és operatív irányítása 

4.1. Hogyan osztja meg a vezetési feladatokat a vezetőtársaival, kollégáival? 

4.1.1. A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét a tervezési 

dokumentumokban, munkaköri leírásokban egyértelműen meghatározza, 

felhatalmazást ad. 

4.2. Hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és értékelésében? 

4.2.2. Részt vállal a pedagógusok óráinak látogatásában, megbeszélésében. 

4.3. Hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? 

4.3.3. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. A 

feladatokdelegálásánál az egyének erősségeire épít. 

4.4. Hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között? 

4.4.4. Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli 

együttműködéseket. 

4.5. Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény igényei, 

elvárásaialapján kollégái szakmai fejlődését? 

4.5.5. A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy 

azmegfeleljen az intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak 

szakmai karriertervének. 

4.6. Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat? 

4.6.6. A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel. 

4.7. Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra megteremtése 

érdekében? 

4.7.7. Motiváló, támogató környezetet alakít ki, személyes kapcsolatot tart az 

intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra és vála szt ad 

kérdéseikre. 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

5.1. Hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

5.1.1. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló 

jogiszabályozók változásait. 

5.2. Hogyan tesz eleget az intézményvezető a tájékoztatási kötelezettségének? 

5.2.3. Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, 

csatornát(verbális, nyomtatott, elektronikus, közösségi média, stb.) működtet. 

5.3. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, 

fizikaikörnyezet)? 

5.3.5. Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény mint létesítmény, és 

ahasznált eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (például 

sportlétesítmények eszközei, taneszközök). 
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5.4. Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az intézmény 

pozitívarculatának kialakítását? 

5.4.7. A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás 

érdekébenkommunikációs eszközöket, csatornákat működtet. 

5.5. Hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

5.5.9. Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 

5.6. Milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az intézményvezető? 

5.6.11. Személyesen irányítja az intézmény partneri körének azonosítását, részt 

vesz apartnerek képviselőivel és a partnereket képviselő szervezetekkel (például 

DÖK, szülői képviselet) történő kapcsolattartásban. 

5.6.12.  


