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Tisztelt Intézményvezető Asszony!

Avezetői interjú kérdéseire az alábblakat válaszolom:

.

Hoglan kommunilíálja a vezető az intéanényjövdképét, céljaít?
BékéscsabaiKazinczy Ferenc Általános Iskola jövőképét és céIjait az intézmény
Pedagógiai programja tartalmazza. amely következetesen megjelenik az intézmény
dokumentumokban. A jövőkép, valamint a rőgzitett alapelvek és célok alapjan folyik a
nevelő- oktató munka, illetve félévés tanév végéna nevelő-oktató munka elemzése és
értékelésea nevelőtestületi értekezleten. A kitúZött célokról és azok teljesüléséről
intézményvezető asszony beszámol az IntézményTanácsnak, illetve tájékoztatja az
önkormányzatot, a szülői szervezetet valamint a diákönkormányzatot. A beszámolót
megküldi a fenntartónak. Minden lehetőséget megragad' hogy közvetítse intézménye
jövőképét, alapelveit és céljait az intézmény partnerei és környezete felé (értekezletek,

A

tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek, szülői értekezletek, interj úk stb.).

A

verbális kommunikáciőn

túl az

intézményihonlap segítségévelis közvetíti az

az intézmény c élj ait é s j övőképét.
Igazgatő asszony kommunikáciőja hatékony és hiteles, amelyből kitűnik elköteleződése és
felelő ssé gvállalása az intézmény iránt.
inté zményv ezető

o Hoglan

A

bíztosítjaa vezető a tanulás-tanítás eredményességét,a középfokú
intézményekben való továbbtanulúst célzó síkeres felkészítést?
BékéscsabaiKazinczy Ferenc Általrános Iskola tanulási-tanítási folyamatának alapelveit,

céljait és feladatait a Pedagógiai program tartalmazza, amely megírása intézményvezetó
asszony iránytása és kontrollja mellett történt. Az alapelvek, célok és feladatok lebontva
megjelennek a tanulási és tanítási folyamat dokumentumaiban (helyi tanterv, tantárgyi
tantervek, tanmenetek stb.).

A

pedagógiai program kiemelt célkéntkezeli a tanulók kompetenciáinak fejlesztését, a
motiválást, a tanulói aktivitás növelését, a differenciálást. Ezek fontos eszközei a tanításttanulást támogató módszerek és technikrík _ kiemelten a kooperatív technikrík _ alka|mazása.

fejlődési
Kiemelt cél továbbá a tanulók fejlesáése egyéni képességeinek,érdeklődésének,
aZ emelt szintű oktatás' a
ütemének figyelembe vételével.A megvalósítás eszközei
a középiskolára
csoportbontások idegen nyelv, számítástechnika, technika tantárgyakból,
napközis és tanulószobai
előkészítő őrák, tehetséggon dozás, SNI tanulók fejlesztése,
könyl'tari foglalkozások'
foglalkozások, VeÍSenyre felkészítés,különböző szakkörök,
sportkörök,

felzérkőztatás, stb.

valamint a pedagógiai
Pedagógiai programban rögzített pedagógiai irányvonalak,
mindenek felett á11ó érdekét
innovációk is a tanulás-tanítás eredményességét'a tanulók

A

biztosítják.
igényeit annak érdekében'
Intézményvezető asszony támogatja a pedagógusok továbbképzési
a\kalmazzák a
hogy a leghatékonyabb tanítási-tanulási módszereket és technikát
a tankerület áItaI biztosított keret
tanulócsoportok nevelése és oktatása során. Nem csak
képzésilehetőségek bevonásával
terhére, hanem projektek keretében, valamint az ingyenes
bizto sítj a a pedagó gusok folyamato s képzését'
illetve az óvodákkal és
A rendszeres tantesttileti és munkaközösségi értekez\etek, a szülőkkel,
a tanulás-tanítás eredményességét
középfokú intézményekkel történő kapcsolattartás szintén
és a tanulók tovabbtanul ását tinno gatja'
intézményvezetó asszony maximálison bíztositja az
viszont elvárja a minőségi nevelő és
eredményes tanulási és tanítási folyamatok feltételeit,
oktató munkát a tantesttilet valamennyi tagjától'

A

fentiekből

is kitűnik, hogy az

.

kezelé1e!
Mennyire síkerül a nevelőtestiitettel a vúltozások megértetése,
valamint a
megismerésében'
Intézményv ezetó asszony élenjar az oktatáspolitikai változások
bevezetésében'
magas színvonalúnevelést és oktatást biztosító innovációk
mutatva motiválja tantestületét
példát
Azintézménytérintő változások tekintetében személyes
pedagógiai-szakmai ellenőrzésre és Szakértők
Grl. Tanfelügyeleti szakértők felkészítése
elvégzéseután szakértői tevékenységetvégez)'
fe1készítésea pedagógusminősítésre képzések
hiteles közvetítője és gyakorlati
Intézményvezető asszony mesterpedagógusként
és a tantestületet is bevonja így,
megvalósítója a változásoknak, amelyekbe vezetőtársait
Intézméryvezető asszony
hogy közvetlenül segíti őket a változások megvalósításában'
hozzá|árul ahhoz, hogy a változásokat az
segítő-támogató tevékenysége nagymértékb en
az eredményes nevelés-oktatás
intézménytantesttilete megérti és kész annak megvalósításÍra
érdekében.

o

Mennyíre hatékonyan írónyítja a megvalósítást?
Az elóző kérdésreadott válaszra visszautalva
hiteies közvetítője a váItozásoknak,
Intézményv ezetó asszony személyes példamut atásáva|
pé1dák
hanem hatékony megvalósításukban is. Ezt konkrét
:

nem csak azok megismertetésében,

is alátámasztjÍk:
aZ
- képes arÍa) hogy - ismerve a közvetlen partnerek igényeit és elvárásait' az
összetételét és képességeit,
oktatáspoli t1kai váItozásokat, az ittézménytanulóinak
- kijelöI1e azokat a tertileteket, amely
íntézményerősségeit és fejlesztendo területeit
irányban fejleszteni kell az intézményt)

-

kész arra, hogy a fejlődést szolgáló programok, intézkedésitervek kidolgozásaban
élen járjon,

kész ana, Ílogy a hatékony megvalósítás

érdekében képezze önmagát és támogassa a

tantestület fej lesztésétis,
a

megvalósításban élen járvairánytja aváItozások bevezetését, fenntartását.

o Képviselí-ea vezető az intéanényérdekeit? Ha Ígen, hoglan teszi ezt?
Intézményvezetó asszony hatátozottan képviseli az intézmény érdekeit a Békéscsabai
Tankerületi Központ irányában. Az eszközök széles tarhtLzát haszná|ja: személyes
megkeresés, telefonon, e-mailen vagy írásban történő egyeztetés' igazgatői értekezleteken
való felszólalás, stb.

o

Ha igen,
hogtan teszi ezt?
Intézményvezető asszony mindig és minden körülmények között képviseli a pedagógusok' a
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb a|kalmazottak érdekeit, intézi ügyeiket a
BékéscsabaiTankerületi Központnál. Személyesen, telefonon' illetve e-mailen egyeztet a
vezetőkkel és a referensekkel.
Képviselí-ea pedagógusok érdekeit, inűőzi-e ügleiket a fenntartónál?

o

Elkötelezett-e a vezető az íntézményeíránt? Ennek milyen jeleit tapasztaljúk?
Intézményvezeto asszony maximálisan elköte|ezett intézménye iránt:

-

folyamatosan fejleszti önmagát,

elkötelezett apedagógusok fejlesztése iránt (pedagógusok továbbképzése)
elkötelezett atanulók eredményes nevelése és oktatása iránt,
döntése1benaz intézmény érdekeit tartja szem előtt'
hatékonyankommunikál,
innovatív,
hatátrozott,

BékéscsabaiTankerületi Központtal egyeztetve felelősségteljesen' a törvényességet betartva
vezeti íntézményét.

a

o

Milyen a vezető fenntartóval való egliittműíködése a vúltozósok kezelésében?
Intézményvezető asszony a BékéscsabaiTankerületi Központ vezetőivel és referenseivel
együttműködő. A felrnerülő problémak megoldasában, a váItozások kezelésébenjavasol,
fel

sorakozt atja

erv

at, miközben az intézmény érdekeit tartj a szem előtt.

o

Nyitott-e a vezető sajót magafejlesztésére? Mílyen tények jelzík szakmai aktivitósát?
Intézményvezető as szony fo l yam ato s an fej l eszti önmagát :
- főiskolai diploma (tanító)'

-

foiskolai diploma (történelem szakos tanár),
közoktatási vezető szakképesítésoklevél (egyben pedagógus szakvizsga)'
technika szakkollégiumi képzés,
oktatás informatikus oKJ bizonyí*ány,
középfokú angol nyelwizsga,
diszlexia, dtszgráfi'aképzés,
projektmenedzseri ké'pzés,

-

tanulói differenciálás képzés,
tanfelügyeleti szakértők és szakértők felkészítése,
mesterpedagógusiminősítés'
és még sorolhatnétm.
A felsorolt diplomák és tanúsítvanyt adó képzések bizonytják intézményvezetó asszony
önképzésre irányuló maximális igényét.Önképzésesohasem öncélból történt, hanem azért,
hogy intézménye és kollégái a legmagasabb szintű nevelést-oktatást biztosítsák a tanulók
szétmára.

C

Rendszeres-e,

íntézménybena pedagógusok munkájának ellenőrzése,

az

értékelése?
A Szervezeti és Műkc'dési SzabáIyzat részletesen tartalmazza az inténnénybenfolyó belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat' valamint a pedagógiai (nevelo-oktató) munka belső
ellenőrzésénekrendj ét.
Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, azok ütemezését,az el|enőtzést végző,
illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részétképezőbelső ellenőrzési
és az ellenőrzések lefolytatásáért az
terv hatarozzameg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért
intézményvezető asszony a felelős

Az SZMSZ

és az ellenőrzési terv alapján az ellenőrzés folyamatos' s megtörténik azok

elemzése, értékelése,további célok és javaslatok megfogalmazása.

o

Elkötelezett-e

a

vezető

tuúÍsmegosztús?

A

a

nevelőtestíilet fejlesztésében, műíkötlik-e

a

belső

korábbiakban már kitértem ar-ra) hogy igazgató asszony személyes példamutatásával
motiválja tantestiiletét' s elkötelezett a tantesttilet fejlesztése irrínt. A továbbképzési terv,
valamint az éves beiskolázási terv tartalmazza a képzések ütemezését, amelyek összhangban
vannak a P ed agó gi ai pro gramb an me ghatáro zott cél okkal.

A belső

tudásmegosáás maximálisan működik (értekezletek' munkacsoportok,

munkaközösségek,

stb.).

o

Tájékoztatósí kötelezettségének eleget tesz-e a vezető?
Tt1ékoztatási kötelezettségének minden érintett tekintetében intézményvezető asszony eleget
tesz. Ennek legfobb színterei az értekez|etek, a forumok, megbeszélések, honlap, de használja
atÍt1ékoztatás más eszközeítis (helyi média, tájékoztatő kiadványok, plakát, e-mail, stb').

o

Hoglan műíködteti a

vezető a nyilvánossóg biztosítását?

A nyilvánosságot intézményvezető asszony felelősségÍeljesen

és teljes mértékbenműködteti.

kiilönös közzétételi lista, s
egyéb közérdekű adatok megtekintése. A nyilvánosság fontos eszköze az intézménykiválóan
megszerkesztett és karbantartott honlapja, de más lehetőség is biztosított (személyes
betekintés lehetőségének biztosítása' stb.)

Mindenki sztrnfuabiztosított az intézményi alapdokumentumok,

o

a

Hoglan husznosítja a vezető az íntézménykapcsolatrendszerét?
A Békéscsab ai Kazinczy Ferenc Általános Iskola széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik,
amely a közvetlen partnereken tul országos' megyei, városi szakmai sze'ryezetek' valamint

1

határon tuli (angol testvériskola) kapcsolatok működtetésére
is kiterjed . Az intézmény
Pedagógiai programja feladatként jelöli meg a kiemelt
fontosságú partnerkapcsolatok
(pedagógus' tanuló, szülő, iskolai dolgozók, fenntartó)
fudatos, folyamatos ápolását.
A kapcsolatrendszer működtetése hatékony és folyamat os, az intézmény
érdekeit szo|gálja.
Csak néhány példa a közvetlen partnerekkel való kapcsolattartáson
tul:
alapítványok,
BékésMegyei Tudásház és Könfiár,
Munkácsy Mihály Múzeum'
Munkácsy Emlél<ház,
Csabagyöngp Kulturális Központ,
helyi gyermek- és ifiúsági szervezetek,
helyi terme l() és gazdálko dó szerv ezetek és vál lalkozások
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormán yzata,
egyhézak,

e

gé s z s égü g y

i

intézmény ek,

o'i"u|}unyi SZMSZ

szabályozza a kapcsol attartásrendjét és formáit. A munkakapcsolat

felügyeleté ért az intézményvezető vagy a felsős intézményvezető
helyettes felel.

intézményekkel, szetvezetekkel kapcsolatottartónevelőket

o l

továbbképzések irtÍnyítása összhangban

,"*

^ '"';;Wí,
program
céljaival.

e'igy".

az iskola éves munkaterve rögziti.

van-e a pedagógiaí program

és a Beisko lazásiterv teljes mértékbenösszhangban Van
a Pedagógiai

A Továbbképzési terv folülvizsgálata, értékelésemegtörtént. A
továbbképzések ftnanszírozása fiigg a jóváhagyott intézményi
költségvetéstől, ezért a
pedagógusok nem csak a fenntartó által finanszírozott
képzéseken vesznek részt. Előnyben
részesítikaz ingyenes képzésilehetőségek et (pályazatok), de
önerős képzéstis vállalnak
annak érdekében, hogy az intézményi célokat hatékonyan teljesíteni
tudják.
Békéscsaba, 2017.január
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1.

Bánki András
nkerületi igazgatő

