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„A vezetés lehetőség a szolgálatra”
J. Donald Walters

I. Bevezetés
A gazdasági életben számos kiváló csúcsmenedzser tevékenykedik, akik speciális vezetési,
szervezési tapasztalatokkal, ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Képesek egy-egy
lejtőre került vállalatot sikeressé tenni, piacvezető szerephez juttatni. Egyetlen titkuk van,
az embert tekintik kulcsszereplőnek a szervezetben, és tökéletesen megbíznak
munkatársaikban.
Az iskolában a hagyományos Fayol által megfogalmazott vezetési elvek ugyan
érvényesek, azonban új értelmet nyernek az által, hogy a munka „tárgya” az ember, célja a
nevelés – oktatás. Egy oktatási intézmény vezetése nem kíván csúcsmenedzsereket. Sokkal
inkább olyan embert, aki vallja e kiváló menedzsereknek a munkatársaival kapcsolatos
elveit, átlátja a pedagógiai folyamatokat, tökéletesen ismeri a szervezetet, amit irányít,
megérti, és együtt tud működni a diákokkal, szülőkkel, az iskola külső érintettjeivel.
A szakképzés szolgálatában eltöltött harminc esztendő alatt több alkalommal kerültem
vezetői és vezető helyettesi pozícióba. Minden alkalommal igyekeztem megfelelni a fent
megfogalmazott elvárásaimnak, hogy ez mennyiben sikerült, azt kollégáim tudják
megítélni. A harminc év pedagógiai és részben iskolaigazgatói tapasztalataim birtokában
sem érzem úgy, hogy vezetői ismereteim, készségeim tökéletesek. Képesnek érzem magam
arra, hogy döntéseket hozzak. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a döntések előkészítésében
támaszkodhatok kollégáim tapasztalataira, tanácsaira, a diákok és szülők elvárásaira.
Pályázatom benyújtásával együttműködést kínálok munkatársaim, a fenntartó és az
iskolahasználók felé, annak érdekében, hogy egy sikeres, fejlődő intézményben, nyugodt,
támogató környezetben tudjunk dolgozni.
II. Helyzetelemzés
Az oktatás, a szakképzés minőségének javítására, a gazdasági és politikai célok
érvényesülésének érdekében 5-10 évre szóló stratégiai célokat fogalmaz meg az Európai
Bizottság. Az európai célrendszerre alapozva a Magyar Kormány, a gazdaság szereplőinek
4
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igényeire támaszkodva megfogalmazza a hazai szakképzési stratégiai célokat. E
célrendszer mellett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara irányításával a szakemberek
elkészítik azokat a jogszabályokat, amelyek a szakképzés minden résztvevőjének utat
mutat.
A jelen időszakban aktuális stratégiai célok és a hozzájuk kapcsolódó mutatószámok
segítségével kívánom elhelyezni az intézményt a hazai, valamint az európai szakképzési
intézmények sorában. A felhasznált statisztikai mutatók az OECD Education at a Glance
2018, a Magyar Statisztikai Hivatal és a VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája adataiból erednek.

1. Európai tendenciák az oktatásban
Az Európai Bizottság hat munkacsoportot1 hozott létre 2014-2015 között, azzal a
szándékkal, hogy vizsgálják meg, a diverzifikált európai oktatási rendszer milyen
kihívásokkal nézhet szembe az elkövetkezendő években. A bizottságok munkájának
eredményeként megszületett az „Oktatás és képzés 2020” stratégia.
Az „Oktatás és képzés 2020” a következő négy általános uniós célt szolgálja2:


az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása;



az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása;



a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás
előmozdítása;



az innováció és a kreativitás fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén –
ideértve a vállalkozói készségek fejlesztését is.

Az „Oktatás és képzés 2020” program az alábbi, 2020-ig teljesítendő európai szintű
referenciaértékek elérését is támogatja:

1

Az Iskolapolitikával; A felsőoktatás korszerűsítésével; A szakképzéssel; A felnőttkori tanulással; A
transzverzális készségekkel foglalkozó munkacsoportok
2
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_hu
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a gyerekek legalább 95%-a részesüljön kisgyermekkori nevelésben;



a 15 éves fiatalok körében ne érje el a 15%-ot azoknak az aránya, akik nem
rendelkeznek

kielégítő

készségekkel

az

olvasás,

a

matematika

és

a

természettudományok terén;


a 18–24 évesek körében maradjon 10% alatt az oktatási és képzési intézményekből
lemorzsolódók aránya;



a 30–34 éves korosztály tagjainak legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú iskolai
végzettséggel;



a felnőttek legalább 15%-a vegyen részt valamilyen oktatásban vagy képzésben;



a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező fiatal diplomások legalább 20%-a, a
18–34 éves, szakmai alapképzettséggel rendelkező felnőtteknek pedig legalább 6%a

rendelkezzen

valamilyen

külföldön

szerzett

tanulmányi

vagy képzési

tapasztalattal;


legalább 82% legyen a munkahellyel rendelkezők aránya azok között a 20–34 éves
fiatalok között, akik középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és 1–3 éve
kerültek ki az oktatási rendszerből”.

2. Hazai humánerőforrás-fejlesztési stratégiák
2.1. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV (2004-2006)
Az NFT I. hosszútávú célként az életminőség javítását tűzte ki. Ennek
érdekében négy specifikus célt határoztak meg:
• a gazdasági versenyképesség javítását, amely a termelő szektorok
versenyképesebbé tételét célozta,
• a humán erőforrások jobb kihasználása, a növekvő foglalkoztatáson és az
emberi erőforrások fejlesztésén keresztül
• jobb minőségű környezet, fejlett infrastruktúra, amelyhez az infrastruktúra
fejlesztése, illetve a tisztább környezet elérését,
• kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés, amelyet a régiók potenciális
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természeti, gazdasági és humán kapacitásainak felhasználásával kívántak
elérni.
Öt operatív programban testesült meg a négy specifikus cél:
• Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP),
• Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP),
• Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP),
• Környezetvédelem és Infrastruktúra Fejlesztés Operatív Program (KIOP),
• Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP).
Az oktatást és a szakképzést érintő fejlesztési lehetőségek széles tárházát
jelentették a HEFOP programok, amelyek részben pályázati forrásokon
keresztül

biztosítottak

anyagi

támogatást

helyi

és

központi

célok

megvalósításához.
A Humánerőforrás fejlesztése Operatív Program célja:
A foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése.
A munkaerő-piaci reintegráción belül különös figyelmet fordít a hátrányos
helyzetű csoportok munkaerőpiacra való belépésének segítésére, s ezzel
társadalmi kirekesztésük mérséklésére.
Az Operatív Program támogatja továbbá a munkaerőpiac kínálati oldalának
fejlesztését az iskolarendszeren belüli és kívüli képzéssel, az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készségek erősítésével, illetve a munkaerő-piaci
szolgáltatások korszerűsítésével.
A képzés, oktatás, illetve a munkaerő-piaci szolgáltatások infrastrukturális
alapjainak erősítése kiemelt beavatkozási terület.

2.2.NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV: ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (20072013)
Az I. Nemzeti fejlesztési terv eredményeire és tapasztalataira építve, az
Országos

Fejlesztéspolitikai

Koncepció,

valamint

az

Országos

Területfejlesztési Koncepció
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elveit alapul véve született meg az „Új Magyarország Fejlesztési Terv”. Az
NFT másik kiindulópontja az EU által készített Közösségi Stratégiai
Iránymutatások.
A Fejlesztési Terv átfogó céljai:
1. A foglalkoztatás bővítéséért teendő lépések:
• a munkaerő-kínálat növelése: az egyén foglalkoztathatóságának javítása;
• a munkaerő-kereslet bővítése: munkahelyteremtés;
• a kereslet és a kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet
kialakítása.
2. A tartós növekedés elősegítéséért teendő lépések:
• a versenyképesség növelése;
• a gazdaság bázisának a szélesítése;
• az üzleti környezet fejlesztése.

Az oktatást, szakképzést érintő prioritások:
A társadalom megújulása:
• A foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei:
-

a munkaerő-piacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző
szolgáltatások;

-

a munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése;

-

a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése; a munkaerőpiacon belüli
átmeneteket segítő intézkedések;
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások;

-

• Az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei:
-

a szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés
és az akkreditált felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása;

8

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

-

FRICZ JÁNOS

a szociális partnerek készségeinek fejlesztése; a szerkezetváltás munkaerőpiaci hatásainak csökkentése; rugalmasság és biztonság a munkaerőpiacon
(beleértve a munka és a családi élet összehangolását segítő szolgáltatásokat
és a családbarát munkahelyi gyakorlat elterjesztését);

-

a civil szervezetek, az egyházak szolgáltatói szerepre felkészítése.

• A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, amelynek
tervezett eszközei:
-

a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, a nyelvi,

természettudományos és életviteli készségek fejlesztése;
-

a képzés, valamint a társadalom és a gazdaság igényeinek

összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási készségek fejlesztése;
-

a komplex pedagógiai fejlesztési programok; mérési és értékelési

rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és –továbbképzés megújítása;
-

költséghatékony szervezeti formák bevezetése;

-

a területi együttműködések és a hátrányos helyzetű tanulók integrált

oktatásának támogatása
A Fejlesztési tervhez kapcsolódó operatív programok nyújtották a
lehetőséget az eredmények realizálására a megvalósítás színterein, az
iskolákban. A Társadalmi Mobilitás Operatív Programja több alfejezete
érintette az iskolai és felnőttoktatást.
A „TÁMOP” (2006-2010) specifikus céljai:
-

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása

-

Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése

-

A változásokhoz való alkalmazkodás segítése

-

Az egész életen át tartó tanulás elősegítése

-

Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása

-

A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

9
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2.3. SZÉCHENYI 2020 (2014-2020)
Az „Oktatás és Képzés 2020” európai programmal, az intelligens,
fenntartható

és

inkluzív

növekedésre

vonatkozó

uniós

stratégiával

párhuzamosan, illetve arra támaszkodva hoztak létre operatív programokat. Az
ország szakképzésére és felnőttoktatására két kiemelt program gyakorol
jelentős hatást.
A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) a magyar gazdasági növekedés ösztönzése miatt
jött létre. Az operatív program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a
magyarországi foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot.
Főbb beavatkozási területek:
– foglalkoztatás növelése és munkahelyteremtés,
– vállalkozások, valamint kiemelt növekedési potenciállal rendelkező
ágazatok és térségek versenyképességének fejlesztése,
– K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése,
– integrált infokommunikációs fejlesztések, az Információs és
Kommunikációs Technológiai (továbbiakban: IKT) szektor fejlesztése,

A „Versenyképes Közép-Magyarország Program” VEKOP céljai3:
A foglalkoztatás növelését célzó programok az elsődleges munkaerőpiacon
elhelyezkedni képes álláskeresők foglalkoztathatóságának fejlesztését (aktív
eszközök, Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások),
„A munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javítását
(rugalmas foglalkoztatás ösztönzésével), valamint az aktív korú népesség
munkaerő-piaci kompetenciáinak erősítését (képzési és kompetencia-fejlesztési
programok révén) célozzák komplex eszköztárral.
3

https://www.palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_egyeztetese
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A fiatal munkavállalók foglalkoztatásának segítése kiemelt cél a KMR
területén. A fiatalok foglalkoztatásának támogatása az egyik fontos eszköze a
fiatalok megtartásának Magyarország jövőbeni fejlődése érdekében. A
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára az aktív munkaerő piaci
részvételhez szükséges feltételek kialakítása, készségek fejlesztése kiemelt
nemzeti feladat.
Az alacsony státuszú családokban élő gyermekek felzárkózását jelentős
részben a közoktatási rendszerben tervezett esélyteremtő és a hátrányok
leküzdését segítő programok szolgálják.
Az oktatási rendszer – mind a közoktatás, mind a felsőoktatás – fejlesztéseinek
további célja a gazdaság igényei mentén történő elmozdulás.”
A fenti beavatkozások számos eleme hozzájárul az egész életen át tartó tanulás
(life-long learning) célkitűzéseinek megvalósításához az oktatási, képzési,
kompetencia-fejlesztési programok segítségével.
A fejlesztések széles körben támogatják az EU Duna Régió Stratégiája
„Tudás alapú társadalom”; „Versenyképesség” és „Emberi erőforrásba és
képességekbe való befektetés” kiemelt területeit, hozzájárulnak a munkaerő
piaci mobilitáshoz és a foglalkoztatás bővüléséhez.
2.4. IPAR 4.0
Az „Ipar 4.0”4 már egyenesen a digitális forradalmat vetíti elénk. A „Z”
generáció gyermekei számára a szakképzést már ezen elvek alapján kell
megszervezni.
„Javasolt vertikális intézkedések:
a./ a közoktatásban a fakultációk lehetőségének bővítése – a humán és reál
oktatás erőteljesebb szétválasztása
4

https://www.gymskik.hu/hu/ipar4_0/cikkek/nemzeti-technologiai-platform-ipar-4-0-oktatasimunkacsoport-javaslata-97488
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b./ a szakképzési rendszer és a felsőoktatás belépési követelményeinek
képességen alapuló közelítése
c./ a közoktatás és a felsőoktatás közötti szinten megszerezhető szakképzés
lehetőségének intézményesítése, katalizálása
d./ a felsőoktatási szakképzés rendszerének bővítése
e./ a felsőoktatás szintjeinek képzőhelyek szerinti határozott szétválasztása
f./ az ipar erőteljesebb bevonása az oktatás tevékenységébe (duális képzés
fejlesztése)
g./ a folyamatos továbbképzés módszereinek fejlesztése, és az abban való
részvétel katalizálása

Javasolt horizontális intézkedések:
a./ a digitális átalakulás követelte aktuális ismeretek oktatási feltételeinek
megteremtése a közoktatás minden szintjén
b./ a közoktatással párhuzamosan illetve azt közvetlenül követő időszakban
szakképesítés lehetőségének megteremtése („OKJ tanfolyamok”)
c./ a felsőoktatás rendszerébe beillesztett szakképzés struktúrájának
megteremtése („Hesseni modell)
d./ a felsőoktatási szakképzés ipari kapcsolatainak fejlesztése
e./ munkavállalók igényeiknek megfelelő intenzív továbbképzés (tűszerű
képzés)”

2.5.MAGYARORSZÁG DIGITÁLIS OKTATÁSI STRATÉGIÁJA
Az oktatási intézményekben megjelenő „Z generáció” már úgy nőtt fel, hogy a
digitális technológia elválaszthatatlan része az életüknek. Minden pillanatban a
virtuális

világon

át

kapcsolódnak

a

valósághoz.

Az

oktatásnak

is

alkalmazkodni kell a digitális forradalom jelentette új kihívásokhoz. A
döntéshozók felismerték, hogy a pedagógusok többsége és a diákok között
meglévő „digitális generációs szakadékot” csak központi intézkedések
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segítségével lehet áthidalni. Ennek érdekében született meg a „DOS”. Az
intézkedés csomag főbb észrevételei és irányvonalai5:
-

-

-

-

-

5

a digitális szövegértés fejlesztése még nem eléggé integráns része az
iskolában
átadandó tudásnak: a tanulók jelentős része digitális írástudatlanként hagyja
el a köznevelést;
a tanítási és tanulási folyamat támogatására a pedagógusok kevésbé
használják az IKT eszközöket és a modern technológiát;
a meglévő eszközök kihasználtsága alacsony, más esetekben a pedagógusok
az eszközök hiányára vagy az elavult eszközparkra hivatkozva utasítják el
azok osztálytermi alkalmazását;
Magyarországon a pedagógusok kevesebb, mint 20%-a használ a tanórák
több mint 25%-ban IKT eszköztámogatást;
a tanárok az IKT-eszközök szaktárgyi felhasználásában sem érzik magukat
kompetensnek;
nem jelenik meg a köznevelési intézmények gyakorlatában olyan mérés értékelési
keretrendszer,
amely
a
tanulók/pedagógusok/szaktanárok/gyakorlati oktatók aktuális digitális
kompetenciáit mérné, illetve az egyéni fejlesztési utakat kijelölné;
kevésbé képes lekötni a tanulók figyelmét;
nem biztosít a tanulási folyamatba ágyazott visszajelzési lehetőségeket
(elektronikus mérés - értékelés, vezetői információs rendszerek);
a szakképző intézményekben továbbtanuló diákok körében magasabb a
digitális írástudatlanok aránya, mint a gimnáziumi tanulók körében;
az iskolák sok esetben nem rendelkeznek az adott szakmák legújabb
technológiáinak bemutatásához szükséges feltételekkel;
a szaktárgyi elméleti és gyakorlati oktatók nem rendelkeznek megfelelő
digitális tudással és pedagógiai módszertani ismerettel ahhoz, hogy a
tanítási - tanulási folyamatot digitális környezetbe helyezzék;
az eszközrendszer soha nem volt alkalmas a digitális pedagógia
kiszolgálására, ráadásul egyre inkább elavul;
a szakképzés ezért jelenleg nem képes garantálni a tanulók számára
a szükséges digitális kompetenciák átadását;
szakma kivételével (elsősorban az autóiparhoz kapcsolódva) a munkaerőpiaci elvárások nem jelennek meg a kimeneti követelmények és a
kerettantervek rendszerében.

http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
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A szakképzési jövőkép szerint a közismereti és szakmai elméleti tárgyak
oktatása, valamint a szakmai gyakorlat során a pedagógusok és a szakoktatók
készségszinten használják a tanulást segítő digitális rendszereket, építve a
diákok saját informatikai eszközeire; a tanulók számára megfelelő számú és
minőségű digitális tananyag áll rendelkezésre, melyek validálása a munkaerő
piaci szereplők bevonásával történik; a pedagógiai folyamat középpontjában a
diákok egyéni tanulási útjainak támogatása áll, amely hozzájárul a korai
iskolaelhagyók számának csökkenéséhez.
Az átfogó stratégiai cél, hogy a szakképzésben végzett tanulók rendelkezzenek
a munkaerőpiac által elvárt, valamint a továbbtanuláshoz szükséges általános
és szakmai digitális kompetenciákkal.
Specifikus célok:
-

az intézményvezetők elköteleződésének növelése a digitális oktatás, illetve
a digitális oktatási adminisztráció területén;

-

a tanárok és szakoktatók digitális kompetenciáinak fejlesztése a 21. századi
technikai és a szakma specifikus követelményeknek megfelelően;

-

a
szakképzési
intézmények
infrastruktúrájának fejlesztése;

-

a digitális szakmai tartalmak rendelkezésre állásának biztosítása valamennyi
szakma vonatkozásában

digitális

oktatáshoz

szükséges

Készségtanácsok:6 „2019 márciusában álltak fel. A készségtanácsok
legfőbb feladata a következő 3-5 évben szükséges munkakörök szakképzési
elvárásainak meghatározása, és ezek alapján javaslattétel az új tartalmak
tananyagokba emelésére.”

6

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1012:megalakultak-az-agazatikeszsegtanacsok&catid=10:hirek&Itemid=166
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3. A magyar szakképzés helyzete

Az elmúlt öt esztendő statisztikai adatait figyelembe véve egyértelműen látszik,
hogy a kormányzati erőfeszítések ellenére továbbra is jelentősen csökken mind
a szakgimnáziumot, mind a szakközépiskolát végzett tanulók száma. Ezt
egyrészt demográfiai okok magyarázzák, másrészt az a tény, hogy a szakképző
intézmények népszerűsége még mindig alulmarad a gimnáziumokkal szemben.
Remélhetőleg az „Ipar4.0” program megfordítja ezt a tendenciát azzal, hogy a
szakgimnáziumokat technikumokká alakítja, és a végzett tanulók szabad utat
kapnak a felsőoktatás irányába. A Szabóky ösztöndíjrendszer bevezetése
megállította a támogatott szakmák térvesztését, de összességében tovább
csökkent a tanulók száma. A jelentős mértékű korai iskolaelhagyás
szakközépiskolákban tovább rontja a képet. A VEKOP korai iskolaelhagyók
számának csökkentését célzó projektje a kezdeteknél tart. Az elkövetkező 2-3
esztendő eredményei mutatják meg, hogy jó úton haladunk-e. Az elképzelés jó.
A megvalósítás, a mögötte álló humán tőke akarata és teherbírása a siker
záloga.

15
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Szakgimnáziumi tanuló
Tanév
összesen li

ebből:
l
nappali oktatás i

2013/2014 239 071

203 515

2014/2015 221 144

0,92 188 762

0,93

2015/2016 213 771

0,97 182 529

0,97

2016/2017 205 062

0,96 167 574

0,92

2017/2018 196 564

0,96 162 216

0,97

A szakgimnáziumi tanulók számának alakulása 2013 -2018 között
A Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

7

Szakgimnáziumi tanulók számának alakulása
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50 000
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Szakgimnáziumi Tanuló

Szakgimnáziumi Tanuló

A szakközépiskolákban a 2016/17-es évben megfordult a létszámcsökkenés, de
ez átmenetinek bizonyult. A mélyebb okok mögött megtaláljuk a felnőttoktatás
intenzív belépését az iskolákba. Az említett tanévben az ingyenes felnőtt
szakképzés beindításával tömegesen jelentek meg a második szakképesítésért
tanulók a szakközépiskolákban.

7

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi005.html
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Szakközépiskolai tanulók
Tanév

összesen

ebből:
oktatás

li

nappali

li

2013/2014

117 262

105 122

2014/2015

102 482

0,87

92 536

0,88

2015/2016

90 178

0,88

80 493

0,87

2016/2017

105 742

1,17

78 231

0,97

2017/2018

101 688

0,96

74 104

0,95

A szakközépiskolai tanulók számának alakulása 2013 -2018 között
A Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

Szakközépiskolai tanulók létszámának alakulása
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Szakközépiskolai Tanuló
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Tanév

Szakgimn.
Szakköz.egy
egy osztályra osztályra jutó
jutó tanuló
tanuló

2013/2014

25,1

22,4

2014/2015

24,4

20

2015/2016

24,3

19

2016/2017

23,8

19,2

2017/2018

23,3

18,5

Egy osztályra jutó tanulók száma 2013 – 2018
A Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

Egy osztályra jutó tanulók számának alakulása mindkét
iskolatípusban
30
20
10
0
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Szakgimn. Egy osztályra jutó tanuló

Szakköz. Egy osztályra jutó tanuló

Tanév

Szakgimn. egy Szakköz. egy
pedagógusra
pedagógusra
jutó tanuló
jutó tanuló

2013/2014

10,9

12,3

2014/2015

10,1

11,4

2015/2016

9,8

10,8

2016/2017

9,3

10,6

2017/2018

8,8

12,1

Egy pedagógusra jutó tanulók létszáma 2013 – 2018
A Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján
8

8

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi005.html
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Egy pedagógusra jutó tanulószám mindkét iskolatípusban
14

12
10
8
6
4
2
0
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Szakgimn. egy pedagógusra jutó tanuló
Szakköz. egy pedagógusra jutó tanuló

A szakgimnáziumokban folyamatosan csökken az egy osztályban tanuló
diákok illetve az egy padagógusra jutó tanulók száma. Ha csak az összlétszám
csökkenést vennénk figyelembe, akkor itt is drasztikusabb adatokat kapnánk.
Azonban ezzel párhuzamosan csökken a szakképzésben tanító szakemberek
száma is. Ez még látványosabban tapasztalható a szakközépiskolák esetében. A
szakemberek számának csökkenése elsősorban a szakmai tanárok körét érinti.
A jelenlegi állomány folyamatosan öregszik, a fiatalabb szakemberek pedig a
jobb megélhetésben bízva a versenyszférát részesítik előnyben. A tervezett
változtatások a szakemberképzésben, illetve a finanszírozási rendszerben,
remélhetőleg versenyképesebbé teszik a szakoktatói, szakmai tanári hivatást a
munkaerőpiacon.

Tanév

Pedagógusok számának alakulása
Szakgimnázium Szakközépiskola

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

18 613
18 671
18 066
18 394

8 124
7 446
7 382
6 124

A Magyar Statisztikai Hivatal adatai alapján

9

9

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi005.html
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Pedagógusok létszámának alakulása a
szakgimnáziumokban és a szakközépiskolákban
20 000
15 000
10 000
5 000
0
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Pedagógusok száma

Pedagógusok száma

A munkaerőpiac helyzete a szakképzésben tükröződik vissza. Nem véletlen,
hogy a munkaadók a kamarák szerepe, befolyása évek óta folyamatosan
növekszik a szakképzés struktúrájának és a tartalmi követelmények
kialakításában. A szakképző intézmények, bár kiváló szakemberháttérrel,
olykor korszerű eszközrendszerrel rendelkeznek, nem tudják biztosítani azokat
a kompetenciákat, kötődéseket, amelyeket a vállalatok tudnak biztosítani.
Folyamatos kihívást jelent az iskolák számára a szakmai elméleti és gyakorlati
ismeretanyag megújulása, nem beszélve eszközrendszerük avulásáról. A duális
képzés, melynek során a diákok szakmai gyakorlatukat vállalatoknál töltik,
részben megoldást kínál a kérdésre. Két további probléma azonban még
megoldásra vár. Az egyik az iskolai tanműhelyek kérdése. A decentralizált
szakképzési támogatások megszüntetésével

az iskolai és a vállalati

tanműhelyek színvonala közötti szakadék folyamatosan szélesedik. Az iskolák
ragaszkodnak hozzá, hogy legalább 9. évfolyamon helyben maradjanak a
tanulók. Egyrészt az alkalmazott szakoktatók óraszámának biztosítására,
másrészt pedig, hogy az iskolák a karbantartási, felújítási munkákban
számítanak a diákok munkájára.
A másik probléma az elméleti oktatásban mutatkozik. A szakmai tanárok
jövedelme nem versenyképes a vállalati szektorban dolgozó, hasonló
végzettségű és korú szakemberekével. A régóta a szakképzésben dolgozó
szaktanárok szakmai ismeretei alulmaradnak azokkal szemben, akik nap, mint
20
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nap az adott területen dolgoznak. Annak ellenére, hogy a formális és informális
képzések nyújtotta lehetőségeket szorgalmasan kihasználják. Szükség lenne
azokra a fiatal szakemberekre, akik ha csak átmenetileg is, hajlandóak
lennének a vállalatoktól átjönni szakoktatásba.
Kihívást jelent, különösen a szakközépiskolákban, a belépő tanulók
alulmotiváltsága, a támogató családi háttér hiánya, a diákok alulképzettsége. A
középiskolák és a szakképzési centrumok pályaorientációs tevékenységétől, a
pedagógusok erőfeszítéseitől a felzárkóztatásban azt várjuk, hogy jelentősen
csökken azon tanulók létszáma, akik végzettség nélkül hagyják el az iskolát.
Az iskolák szakmastruktúrája sem tükrözi minden esetben tisztán a munkaerőpiaci elvárásokat. A szülök és diákok még mindig ragaszkodnak olyan
népszerű szakmákhoz, amelyeket a munkaerőpiac nem preferál. Az iskolák
pedig megpróbálnak elébe menni a szülői igényeknek. A Szabóky
ösztöndíjrendszer nem csak a munkaadói igényeket tükrözi, hanem egyfajta
szemléletmód váltást is jelent. Éreztetik a szülőkkel és a diákokkal, hogy a
munkaerőpiaci verseny már begyűrűzött az iskolák falai közé is.
Nagy hatással volt a szakképző intézmények életére, hogy a felnőttképzés
mellett, egyre több iskolában kezdték meg a felnőttoktatást. A második szakma
ingyenes megszerzésének lehetősége egyre nagyobb számban vonzza be a
szakképző iskolák falai közé azokat a felnőtteket, akik a megváltozott
munkaerőpiaci igényeknek megfelelően váltani szeretnének, illetve meglévő
kompetenciáikat akarják bővíteni. A felnőttoktatást a korai iskolaelhagyók
számára is egyfajta mentőövet jelenthet. Mindamellett, hogy a felnőttoktatás
munkaerőpiaci célokat is szolgál, hasznos az iskolák számára is. Javul az
intézmények kihasználása, kiegészítő anyagi forrásokhoz jutnak, a tanárok
további jövedelemhez juthatnak azzal, hogy az esti órákban felnőttoktatást
végeznek.

21

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

FRICZ JÁNOS

4. Jogszabályváltozások
Az elmúlt néhány esztendő jogszabályváltozásai a teljes oktatási struktúrát, az
érettségi és szakmai vizsgáztatás rendszerét, a duális szakképzés erősítését, a
vállalati szerepvállalás fokozását a szakoktatásban, a pedagógusképzést és
előmeneteli rendszert egyaránt érintették.

4.1.TÖRVÉNYEK:
A nemzetközi vállalásokat és a hazai munkaerőpiaci célokat támogató
jogszabályok jelentek meg. A Szakképzési törvény (2011. évi CLXXXVII.
törvény a szakképzésről) alapjaiban határozta meg a szakképzés és a
gyakorlati képzés struktúráját, a feladatok megosztását az oktatási intézmények
és a vállalatok között. Megteremtette a duális képzés alapjait, továbbá a
komplex szakmai vizsgáztatás keretrendszerét. Definiálta a szakképzés
dokumentumait az Országos Képzési Jegyzék szerepét és abból lebontható
„Szakmai

és

vizsgakövetelményeket”

valamint

a

”Szakképzési

kerettanterveket”. A dokumentum legutóbbi módosítására éppen a 2018-as
esztendő végén került sor.
2019. január 1-jén lépett hatályba a 2018. évi CIV. törvény egyes kutatásfejlesztéssel, valamint szakképzéssel összefüggő törvények módosításáról,
mely tartalmazza a szakképzési, köznevelési és a felsőoktatásról szóló törvény
módosításait is.
A szakképzést érintő szakaszok elsősorban a Szakképzési Centrumok
szervezeti struktúráját, az egyes hatás- és feladatköröket írják le.
A Szakképzési törvény bevezette a zárt rendszerű elektronikus távoktatás
lehetőségét, mely az elméleti képzési ismeretanyag oktatását digitális tananyag
formájában informatikai hálózaton keresztül valósítja meg.
Pénzügyi

elszámolást

érintő

változás

a

szakképzési

hozzájáruláshoz

kapcsolódóan, hogy a nappali rendszerű, szakgimnáziumi képzés 11-12.
22
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évfolyamán köthető tanulószerződések esetében a gyakorlati képzési normatíva
50%-os mértékű lett.
A Szakképzési törvény megjelenését követően, két esztendővel később, ahhoz
kapcsolódva törvény született a felnőttképzésről (2013. évi LXXVII. törvény
a felnőttképzésről).
A 2010-es évek elején már világosan látszódott, hogy ha a gazdasági szerkezet
változtatására meghozott intézkedések eredményesek lesznek, problémák
adódhatnak a munkaerőpiacon. A „Felnőttképzési törvény” arra bíztatja a
munkaerőpiacon

lévőket,

hogy

éljenek

az

élethosszig

tartó

tanulás

lehetőségeivel. Megteremtette ennek intézményi kereteit és erőforrásait. A
törvény bevezetése forradalmi változtatásokat hozott a szakoktatásban. Az
iskolák megteltek az esti órákban is. A második szakma ingyenes megszerzése
újabb esélyt biztosított a munkavállalóknak egy jobb állás betöltésére,
ugyanakkor egyfajta védőhálót biztosít az iskolát végzettség nélkül elhagyók
újrakezdéséhez.

4.2.KORMÁNYRENDELETEK, HATÁROZATOK
A szakképzést befolyásoló rendeletek közül kiemelkedik a 150/2012. (VII. 6.)
Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési
Jegyzék

módosításának

eljárásrendjéről.

A

rendelet

meghatározza

a

szakgimnáziumi képzés során megszerezhető mellék szakképesítéseket. A
szakgimnáziumi diákok élhetnek a lehetőséggel, hogy a tízedik évfolyam
végén hozott döntésükkel, 11- 12. évfolyamon bekapcsolódnak az iskola által
felkínált szakképzésbe, és az érettségit megelőző időszakban szakmai vizsgát
tesznek. A jogszabály ugyanakkor szűkíti a megszerezhető szakképesítések
sorát és eltörli az elágazásokat. Magyarországon nagyjából négyszer annyi
szakképesítést tartalmaz az OKJ, mint Németországban. A folyamatos szűkítés
célja, hogy a munkaadók igényeihez leginkább igazodó szakmastruktúra
alakuljon ki.
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A 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról egy
újabb ösztönzést jelent a szakképző iskoláknak és a vállalatoknak az
együttműködésre a szakképzés területén. Ösztönzőleg hat a kis- és
középvállalkozások felé is, hogy bekapcsolódjanak a szakképzésbe.
A 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás
szabályairól újra definiálja a szakképzés vizsgarendszerét. A Szakképzési
törvényben megfogalmazott alapelveket megtartva, a moduláris vizsgáról áttér
a komplex vizsgáztatásra. Az új vizsgarendszer sokkal életszerűbb, jobban
figyelembe veszi a kamarák elképzeléseit, a munkaadók igényeit, ugyanakkor
„tanulóbarát”. Csökkenti a vizsgarészek számát, lerövidíti a vizsgák
időtartamát.
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról döntött az
„Pedagógus-életpályamodell”

bevezetésének

módjáról.

Meghatározta

a

pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához
szükséges követelményeket, a minősítő eljárások tartalmát, menetét, a
jelentkezés

feltételeit,

továbbá

a

pedagógusok

illetménypótlék

megállapításának részletes szabályait.
A szakmaszerkezeti döntésről és a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra
jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendeletek szintén a munkaerőpiac
egészséges működését szolgálják.
10

„A Kormány célja, hogy a munkaerőpiaci igényeket, a közép- és hosszú távú

terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a
korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét,
valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége
nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden
eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező
szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek
10

353/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
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képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó
technológiai környezetben is megállják a helyüket.”
Az Európai Unión belüli szabad munkaerő vándorlás egyik feltétele, hogy a
munkaadók tisztában legyenek az egyes szakképesítések mögött található,
megszerzett

tudással,

képességekkel,

attitűdökkel,

autonómiával

és

felelősséggel.
A Magyar Képesítési Keretrendszer az Európai Parlament 2008-as ajánlása
eredményeként létrehozott Európai Képesítési Keretrendszerre épül.
A 1006/2011 (I. 14.) kormányhatározat az Európai Képesítési Keretrendszer
(EKKR) létrehozásáról és bevezetéséről, valamint a 1229/2012. (VII. 6.)
kormányhatározat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséről
Az EKKR olyan referenciakeret, amely a tanulási eredményeket ismeri el,
attól függetlenül, melyik országban, formális, nem-formális vagy informális
tanulás révén szerezték meg.11A felnőttképzés esetén a felnőttképzési törvény
szerinti, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett szakértői
bizottság, előzetesen összeállított módszertani útmutató alapján dönt a szakmai
programkövetelmények elfogadási folyamata keretében az MKKR szint
meghatározásáról.

4.3.MINISZTERI RENDELETEK:
Miniszteri rendeletekben szabályozzák a szakképzés tartalmi, kimeneti és
mérési vonatkozásait. A szakképzési kerettantervek valamint a szakmai és
vizsgakövetelmények rendszeres felülvizsgálata és tartalmának módosítása a
munkaadók bevonásával történik. Célja, hogy az iskolapadokból kikerülő
szakemberek olyan tudással és gyakorlati kompetenciákkal rendelkezzenek,
amelyek a munkaerő-piaci keresletnek megfelelnek. Ugyancsak cél, hogy az
egységes követelményrendszer és mérés (szakmai vizsgáztatás, szintvizsgák)
hatására az egyes szakképző iskolák színvonala közelítsen egymáshoz.
(14/2013. (IV. 5.) és 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet a szakképzési
11

https://www.magyarkepesites.hu/kepesitesi_keretrendszerek/besorolas
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kerettantervekről), (27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági
miniszter

hatáskörébe

tartozó

szakképesítések

szakmai

és

vizsgakövetelményeiről)
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. Gyakorlatilag a
Köznevelési

törvény

végrehajtásának

módjait

és

szabályait

írja

le.

Meghatározza a köznevelési, szakképzési, egyéb kiszolgáló és irányító szervek
működését, azokat az alapvető dokumentumokat, amelyekkel az intézmények
jogszerű működését biztosítják, továbbá az iratkezelés módjait, tanügyi
nyilvántartások kezelését. Definiálja a tankötelezettség fogalmát, a felvételi
rendszer szabályait, a beiratkozást. Egységesíti a tanulói jogviszonyhoz
kapcsolódó kötelezettségeket és mérési módszereket eljárásokat. Tételesen
felsorolja az iskolák közösségeit, illetve ezek jogosultságait és feladatait. A
jogszabály nagy gondot fordít a tanulók egészségével és biztonságával
kapcsolatos feladatokra, valamint a különleges bánásmódot igénylő fiatalokra.
A pedagógiai – szakmai ellenőrzések szabályai egy igen lényeges szakasza a
jogszabálynak.

III. Az intézmény bemutatása
A Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája több mint ötven esztendős működése során több ezer
szakembert adott a magyar és a nemzetközi gazdaság számára. Egykori
diákjaink a világ minden részén megállják helyüket. Emberségükkel,
szaktudásukkal jó hírét keltették az iskolának. Nagy a felelősségünk a ránk
bízott diákok nevelésében, oktatásában. A termelésben és szolgáltatásban
hasznosítható olyan tudást, készségeket, attitűdöket kell átadnunk, amelyekkel
sikeresen jelennek meg a munkaerőpiacon. Másrészről olyan erkölcsi, emberi
értékeket tudunk átadni számukra, mint a hazaszeretet, becsület, a család, az
embertársaink tisztelete és megbecsülése.
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1. Iskolánk nevelőtestületének pedagógiai hitvallása12
Intézményünkben olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink
emberséges, kulturált, az együttélés szabályait betartó környezetben érezhetik
magukat.
„Ennek keretében:
-

a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk, ugyanakkor elvárásként
fogalmazzuk meg valamennyi intézményben dolgozó személyiségének
tiszteletben tartását,

-

diákjaink

bátran

fordulhatnak

magánéleti

problémáikkal

az

intézményvezetéshez, osztályfőnökükhöz, az ifjúságvédelmi felelősökhöz,
tanító tanáraikhoz,
-

a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük megszervezésébe,

-

a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,

-

törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott
normáinak és helyes formáinak kialakítására,

-

törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,

-

segítjük a diákot a döntéshozatalban és döntéseinek következményeinek
vállalásában.
Nevelőink olyan nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott tanulókból, aki

magas szintű szakmai tudással rendelkezik, képes önálló tanulásra,
önfejlesztésre, és aki tudását elsősorban az ország gazdaságának szolgálatában
kívánja kamatoztatni.
Ennek érdekében:
-

a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók kompetenciáit fejleszti, és
számukra korszerű, tovább építhető műveltséget, szakmai felkészültséget
nyújt,

-

ismeri, tiszteli, óvja, ápolja: - nemzeti kultúránkat, történelmünket,
anyanyelvünket, - a természet, a környezet értékeit, - más népek értékeit,
hagyományait, - az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,

12

VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Pedagógiai Programja 2019
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a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik, kreatív,
alkotó,

-

képes a problémák érzékelésére és megoldására,

-

jó eredmények elérésére törekszik (sportban, munkában, tanulásban),

-

fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák az egyéni tanulás módszereit,

-

szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a
munkának becsülete legyen,

-

szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk
eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy
mindezek megbecsülése révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld
iránti szeretetet.
Iskolánk folyamatosan fejleszti partnerkapcsolatait

Ennek érdekében:
-

rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,

-

igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről,
eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők, valamint tágabb
környezetünk,

-

ápoljuk és bővítjük eddigi városi, térségi, országos és nemzetközi
kapcsolatainkat iskolákkal és intézményekkel, a gazdaság szereplőivel.”

2. Az iskola adatai
Az iskola neve:

Váci Szakképzési Centrum Király Endre
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
Az intézmény székhelye:

2600 Vác, Naszály út 8.

Az iskola alapításának éve: 1948
Fenntartó:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Az intézmény többcélú, egységes közoktatási intézmény,
Intézményegységei: szakgimnázium és szakközépiskola
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Ágazat

Szakképesítés

OKJ
száma

Mellékszakképesítés
-

OKJ
száma

Közlekedés,
szállítmányozás
és logisztika

Szállítmányozási ügyintéző

54 841 04
54 841 11

Építőipar

Logisztikai
és
szállítmányozási ügyintéző
Magasépítő technikus

51 344 11

54 525 02

Vállalkozási
ügyintéző
Építőés
anyagmozgató gép
kezelője
Bútoripari gyártáselőkészítő, szervező
Kerékpárszerelő

Faipar

Faipari technikus

54 543 01

Közlekedésgépé
szet

Autószerelő
Autótechnikus

55 525 01

-

-

55 525 03

-

-

Rendészet
és
Közszolgálat

Alternatív
gépjárműhajtási
technikus
Közszolgálat
Közszolgálati ügyintéző

54 345 01

Közszolgálati
ügykezelő

52 345 04

Szépészet

Kozmetikus

54 815 02

Szépségtanácsadó

52 815 04

Villamosipar és
Elektronika

Elektrotechnikai technikus
Közlekedésautomatikai
műszerész

54 523 02
54 523 03

PLC programozó

51 523 01

Szakgimnáziumi ágazatok nappali
szakképesítésekkel, technikus képzés

54 582 03

oktatás

keretében

a

32 582 02

52 543 01
31 525 01

választható

mellék

Technikus képzés nappali 13. évfolyamon:


autószerelő,



szállítmányozási ügyintéző



magasépítő technikus



faipari technikus

Technikus képzés nappali 15. évfolyamon autótechnikus
Felnőttoktatás nappali tagozaton (ifjúsági), érettségire felkészítő oktatás (2év alatt)
Felnőttoktatás esti tagozaton), érettségire felkészítő oktatás (2év alatt)

Szakközépiskolában oktatott szakmák nappali oktatás keretében:
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OKJ Szám
34 543 02

Szakma megnevezése

34 582 01

Ács,

34 582 04

Festő, mázoló tapétázó,

34 522 03

Elektronikai műszerész,

34 521 03

Gépi forgácsoló,

34 521 06

Hegesztő,

34 525 06

Karosszérialakatos,

34 582 14

Kőműves,

34 582 09
34 542 06

Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő,
Női szabó,

34 522 04

villanyszerelő

Asztalos,

Felnőttoktatás keretében végzett szakképzés:
Érettségire épülő szakképzés (2 éves):
Fitness–wellness instruktor
Szoftverfejlesztő

54 813 01
54 213 05

Kozmetikus
Logisztikai és szállítmányi ügyintéző

54 815 02
54 841 11

Szakközépiskolai felnőttoktatás (2 éves):
OKJ Szám
34 543 02

Szakma megnevezése

34 582 04

Festő, mázoló tapétázó,

34 521 06

Hegesztő,

34 522 04

villanyszerelő

34 811 03

Pincér,

34 811 04

Szakács,

34 811 05

Cukrász

34 542 05

Kárpitos,

34 543 06

Könyvkötő,
feldolgozó

Asztalos,

nyomtatvány

Szakközépiskolai felnőttoktatás (0,5 éves):
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841 01 Tehergépkocsi vezető

2.1. AZ ISKOLA KÖRNYEZETE, ESZKÖZRENDSZERE
A megyében kevés intézmény dicsekedhet olyan központi elhelyezkedéssel,
mint a miénk. Azon kívül, hogy a város központjában található, még a főbb
közlekedési csomópontok is közvetlenül az iskola mellett találhatóak. Az
intézmény területe elég nagy ahhoz, hogy a jelenlegi határain belül még
fejlődni

tudjon.

Az

épületek

szépen

gondozott

parkszerű

udvarban

helyezkednek el. A meglévő sportlétesítmények jól illeszkednek az iskola
funkciójába. Az elmúlt években megújult a tornacsarnok és a hozzá kapcsolódó
öltözök. A testnevelő tanárok új tanári helyiséget kaptak. Az emeleten elkészült
a kondicionáló tornaszoba, amely többek között a közszolgálati szakmacsoport
diákjainak speciális gyakorlatát is támogatja.
Tanműhelyeink méreteik alapján többnyire megfelelőek, felszereltségükben
részben megfelelnek a korszerű technikai, technológiai elvárásoknak. A faipari
tanműhely, amely egykor mintául szolgálhatott, sokat vesztett régi fényéből. A
gépek felújításra szorulnak, több teljesen használhatatlan. Időszerűvé vált a
műhely festése, felújítása. A festők és kőművesek megérdemelnének egy
tágasabb, jól szellőztethető, a feladatoknak jobban megfelelő tanműhelyt. Az
autószerelők három évvel ezelőtt vehették birtokba a saját erőből megépült,
korszerűen felszerelt autószerelő műhelyt. Képzésüket más két korszerű
tanműhely

szolgálja,

amelyet

kiegészít

a

Wallis

szaktanterem.

A

karosszérialakatos szakma gyakorlati oktatása a KAEV csarnok egyik
átalakított helyiségében folyik. A műhely felszereltségében megfelelne, ha a
nyílászárók és a fűtési rendszer felújítása megtörténne, továbbá a falak festését
megoldanánk. A gázhálózat és központifűtés szerelő szakma tanműhelye az
alapképzéshez kiválóan megfelel, azonban szükséges a korszerű bemutató és
eszközrendszer beszerzése, amellyel tanulóink lépést tarthatnak a technika
fejlődésével. A fémipari alapképzést csak több műszakban tudjuk megoldani a
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műhely zsúfoltsága miatt. A műhelyben fizikailag sem tudunk elhelyezni több
satupadot. A villanyszerelők egy a jövőbe mutató, korszerű tanműhelyt vettek
át ebben a tanévben. A műhely felszerelése folyamatosan történik. Rövid időn
belül lehetővé válik a tanulók számára, hogy az intelligens épületvillamossági
rendszerek telepítését, javítását gyakorolhassák. A női szabók egy több
helyiségből álló kabinetet használnak, amely jól ellátja feladatát. Egyik
legújabb, és legdinamikusabban fejlődő tanműhely a kozmetikusoké. Három
évvel ezelőtt kaptak meg egy öltöző helységet, amely mára egy igényesen
felszerelt kozmetikai műhely lett, amelynek szolgáltatásait a kollégák is
élvezhetik.
Az elméleti oktatás céljára használt tantermek festése folyamatosan történik a
festő tanulók munkájának köszönhetően. Az ajtók jelentős része felújításra
került ebben az évben. A folyosók oldalfalának csempézése és a kultúrterem
felújítása megkezdődött a területi SZKTV versenynek köszönhetően. Szinte
valamennyi tanteremben szükséges lenne az ablakok javítása, cseréje. Az
energia megtakarítás mellett sokkal komfortosabbá tenné a helyiségeket. A
tantermek felszereltsége igen változatos. Nagyrészt az ott tanító kollégák
érdekérvényesítő képességének megfelelő képet mutat. Az intézménybe
látogató vendégeknek általában az A33-as tantermet mutatjuk be, amely nem
csak funkcióját tükrözi híven, hanem korszerű oktatástechnikai eszközökkel
ellátott, és mellette még szép is. Saját erőből és külső források
igénybevételével több tanterembe került projektor vagy okos TV. Informatikai
eszközeink

pótlása

szükségessé

vált,

eszközrendszerünk

elavult.

A

könyvtárunk jól felszerelt, ám zsúfolt.

2.2.AZ ISKOLA TANULÓI
Az iskolánk jelenlegi tanulólétszáma: 1063 fő; ebből esti felnőttoktatásban
vesz részt: 371 fő.
A nappali tagozaton tanulók közül szakgimnáziumi képzésben vesz részt: 386
szakközépiskolában: 306 tanuló.
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A duális szakképzés elveit szem előtt tartva diákjaink közül 269-en iskolai
tanműhelyben, 171-en külső vállalati gyakorlati munkahelyen végzik szakmai
gyakorlatukat, összesen 32 vállalatnál.

2014/2015 2015/2016

2016/17

2017/2018

2018/2019

Szakgimnázium

217

245

262

295

347

Szakgimnázium
technikus

120

101

107

94

59

15

50

93

123

79

70

46

39

0

22

28

8

408

323

280

292

10

5

0

0

0

91

264

270

858

930

1100

1138

Szakgimnázium
technikus /szakma 0
esti
Szakközépiskola
ifjúsági/érettségire
felkészítő nappali 90
kizárólag
közimeret
Szakközépiskola
esti
érettségire 0
felkészítő
Szakközépiskola
nappali szakmai

459

Szakközépiskola
0
HÍD II.
Szakközépiskola
esti
kizárolag 0
szakmai képzés
Összesen

886

Iskolai létszámadatok alakulása 2014-2019

386

371

Felnőttoktatás
szakközépiskola

306

szakgimnázium

Az egyes képzési formákban tanuló diákok számának megoszlása 2018/19
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Ha csak az összlétszám alakulását tekintjük, akkor a 2015-ig tartó csökkenő
tendencia megállni látszik is dinamikus növekedés tapasztalható az elmúlt
három esztendőben.
Az adatokat kritikusabban szemlélve azonban láthatjuk, hogy a növekedést a
felnőttoktatás felfutása generálja. Az iskola hatalmas erőfeszítéseket tesz a
beiskolázási adatok javítása érdekében. Részt veszünk továbbtanulási szülői
értekezleteken,

közvetlenül

megjelenünk

az

általános

iskolákban,

a

pályaválasztási fórumokon, bemutatókon. Változtattunk nyílt napjaink
lebonyolításában. Sokkal látványosabbá és kézelfoghatóbbá tettük. A Szakmák
éjszakája szintén a beiskolázást, intézményünk népszerűsítését szolgálja.
Mindezek mellett örvendetes a közszolgálati és rendvédelmi ágazat felfutása és
sikeres működése, továbbá az a tény, hogy egy homogén szépészeti osztályt
tudtunk indítani. Azonban fájdalmas veszteség, hogy évek óta nem tudunk
beiskolázni tanulót az építészet ágazatra, annak ellenére, hogy az építőipar a
virágkorát éli Magyarországon.

Szakgimnázium
400
350
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0

Szakgimnázium

Szakgimnáziumi tanulók számának alakulása 2012-2019
A technikus osztályokba járó tanulók száma osztályonként is csökken. A létszám
veszteséget tovább fokozza, hogy a 2017-es tanévtől a szakmai ágazati érettségit tett
tanulók egy év alatt cégezhetik el a technikus osztályokat. Ezzel az intézkedéssel
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gyakorlatilag kizárják azokat a diákokat, akik más előképzettséggel kívánnak technikus
képesítéshez jutni. Ugyan megvan a lehetősége, hogy számukra két éves technikus képzést
indítsunk, de nem hogy egy osztályt, de még egy csoportot sem tudunk megtölteni a
jelentkezőkkel. Homogén osztályt technikus évfolyamon kizárólag az autószerelő
szakmában tudtunk indítani. A szállítmányozási ügyintézők és a faipari technikusok egy egy csoporttal vesznek részt a technikus képzésben.
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Szakgimnázium
technikus

Technikus tanulók számának alakulása 2012-2019
A kormányzati erőfeszítések és a szakképzést népszerűsítő intézkedések
ellenére évek óta folyamatosan csökken a szakközépiskolai tanulók száma.
Részben demográfiai okok magyarázzák, részben az, hogy már gyengébb
eredménnyel is be lehet jutni szakgimnáziumi osztályokba. A folyó tanévben
némi javulást tapasztaltunk a beiskolázási adatokban. A jövő fogja eldönteni,
hogy ez a jó beiskolázási stratégiánknak vagy a központi intézkedéseknek
köszönhető.
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Szakközépiskolai tanulók számának alakulása 2012-2019
A felnőttoktatást 2015-ben indítottuk iskolánkban, két szakmában: hegesztő és
szállítmányozási ügyintéző. A lemorzsolódás több mint 50% volt körükben.
Rengetek szakmai és szervezési segítséget kaptunk a Váci Szakképzési
Centrum munkatársaitól, de ennek ellenére nehezen indult be a felnőttek
„tömeges” beiskolázása. Az áttörést a Kis- és középvállalkozási ügyintéző
képzésre történő nagy létszámú beiratkozások jelentették. Jelenleg 15 szakmát
oktatunk a felnőttoktatás keretében. Jelen vagyunk olyan külső helyszíneken is,
mint a Váci Fegyház és Börtön, a Márianosztrai Fegyház és Börtön, valamint a
Knaus Tabbert Kft Nagyorosziban. Évek óta sikeres a kozmetikus, a logisztikai
és szállítmányozási ügyintéző valamint a villanyszerelő oktatás. Felvállaltunk
olyan szakmákat is, amelyeknek nincsenek hagyományai iskolánkban.
Szakközépiskola esti kizárólag
szakmai képzés
300
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0

Szakközépiskolai tanulók felnőttoktatás számának alakulása 2012-2019
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Ha összevetjük az októberi statisztikai adatokat a jelenlegi létszámokkal, akkor
jól tükröződik az a tendencia, hogy erőfeszítéseink ellenére jelentős a
lemorzsolódás valamennyi képzési formában.
képzési forma

lemorzsolódás (fő)

%

Szakgimnázium

20

5,0%

Szakközépiskola

26

7,5%

felnőttoktatás

33

8,2%

A végzettség nélküli iskolaelhagyók száma és aránya a 2018/19-es tanévben

A végzettség nélküli, korai iskolaelhagyás okai többrétűek. Részben a
szakmaválasztás megalapozatlansága okozza. Nagy jelentőséggel bír a családi
háttér támogató jellege. Sajnos egyre nagyobb számban jelennek meg az
iskolában olyan tanulók, ahol a megadott paraméterek alapján nem sorolhatók
be a hátrányos helyzetűek közé, azonban a szülő nem foglalkozik gyermeke
sorsával, tanulmányi eredményeivel, nem számoltatja el szabadidejéről. A
legtöbb esetben az iskola képtelen kapcsolatot kialakítani ezekkel a szülőkkel.
Nem vesznek részt szülői értekezleteken, nem jelennek meg a fogadónapokon,
nem reagálnak az iskola megkereséseire. Már csak akkor keresik fel az iskolát,
ha gyermekének megszűnik a tanulói jogviszonya vagy fegyelmire kerül.
Ezekben a helyzetekben többen agresszív fellépésükkel próbálnak érvényt
szerezni vélt igazuknak, amellyel igyekeznek felmenteni magukat. nagyon
magas és folyamatosan növekszik a beilleszkedési, tanulási és magatartási
nehézségekkel küzdő (BTM) tanulók száma. Ennél nagyobb problémát jelent,
hogy a speciális nevelési igényű (SNI) tanulók száma még erőteljesebb
növekedést mutat. Annak ellenére, hogy iskolánk nincs kijelölve az SNI-s
tanulók nevelésére, oktatására, ez évben is 23 tanuló rendelkezik szakértői
véleménnyel, amelyben speciális törődést írnak elő. Szerencse, hogy az iskola
nevelőtestületének tagja két fejlesztő pedagógus, akik főállásban tudnak
foglalkozni a kiemelt bánásmódot, törődést igénylő tanulókkal. A 76 BTM-es
és a 23 SNI-s tanulón kívül nyilván akad számos olyan, akik soha nem jutottak
el a szakértői bizottság elé. A pedagógusok csak azt érzékelik, hogy a tanuló
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gyengén teljesít, motiválatlan, fegyelmezetlen. Nem derül ki, hogy a tanulási
nehézség fegyelmezetlenségben nyilvánul meg.

A BTM és SNI tartalma13

Az adatok alapján csökkenőben van a HH és HHH tanulók aránya az
iskolában. Ha azonban a számok mögé nézünk, és az osztályfőnökök
véleményére támaszkodunk, akkor a valóság nem ezt mutatja. Sokkal több
azon hátrányos helyzetű tanulók száma, akik nem rendelkeznek ezt bizonyító
dokumentumokkal. Az osztályfőnököknek nagy szerepük van abban, hogy
felismerik ezeket a tanulókat, és felkarolják őket.
Az alábbi táblázat tartalmazza a tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési
igényű és a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó adatokat.
2015/2016
BTM SNI

2016/2017
HH

2017/2018

2018/2019

szakgimn 30

3

5

BTM SNI
23
2

HH
4

HHH BTM SNI
0
29
2

HH
6

HHH BTM SNI HH
0
46
5
1

HHH
0

szakköz.

26

10

38

10

9

15

3

14

16

15

3

30

18

10

2

Összesen 56

13

43

33

11

19

3

43

18

21

3

76

23

11

2

Speciális törődést igénylő tanulók száma 2015 - 2019
13

https://ovonok.hu/2018/02/24128/

38

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

FRICZ JÁNOS

Szaporodnak az agresszív megnyilvánulások az iskolán belül illetve az
iskolában kipattant, és az utcán agresszivitásba torkolló konfliktusok. Az iskola
kerítésén belül megjelentek a különféle drogok. Sokat segített a helyzeten,
hogy az iskolában bűnmegelőzési tanácsadó dolgozik. A közszolgálati és
rendvédelmi képzés keretében tanító rendőr kollégák naponta jelen vannak az
iskolában. Nem csak visszatartó erő a jelenlétük, de segítenek a felderítésben
is. Túlzottan sok a fegyelmi tárgyalás. A büntetés helyett a megelőzés
célravezetőbb lenne. A VSZC foglalkoztatásában, az iskolánkban dolgozik egy
főállású pszichológus. Kezdetben nehéz volt elfogadtatni a tanulókkal, hogy a
pszichológus nem őrülteket gyógyít, de mára elfogadták jelenlétét, és sokan
igénybe veszik szolgáltatásait.
Iskolánk is részt vesz a VEKOP-8.6.3-16 felzárkóztató programjában. A cél,
hogy 10% alatt legyen a korai iskolaelhagyók aránya. 14 mentor tanár 6-6
tanuló számára biztosít egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást. A tantárgyi
korrepetálások mellett önismereti, tanulás módszertani órákat is tartanak. Ami
a legfontosabb, beszélgetnek a gyermekekkel. Meghallgatják problémáikat,
megoldási alternatívákat ajánlanak számukra. Bizonyos esetekben a „Család és
Gyermekjóléti

Központ”

munkatársainak

a

beavatkozását

is

kéri.

Szeptembertől a Központ egyik szakembere heti 2 órában jelen van az
iskolában, hogy személyesen találkozzon a diákokkal.
A korai lemorzsolódás másik oka a rendkívül gyenge tanulmányi
eredményekben illetve az indokolatlan hiányzásokban található. Szinte
valamennyi pedagógus hirdetett meg korrepetálási időpontokat, amikor
egyénileg foglalkozhatnak a lemaradó tanulókkal. Sőt, gyakran kötelezik is
őket a részvételre. Ennek ellenére nagyon kevés diák él a lehetőséggel. A
bukások magas száma azzal a veszéllyel is jár, hogy osztályokat kell
összevonni, esetleg nem tudunk technikus osztályokat indítani. A rendszeresen
hiányzó tanulók esetében az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot a
hatóságokkal, a családsegítővel, és próbálkoznak kapcsolatot tartani a
szülőkkel. Gyakran sikertelenül. A Szabóky ösztöndíj rendszer jó hatással van
a támogatott szakmát tanuló diákok tanulmányi eredményeire. Kisebb a
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bukások száma, és törekednek a jobb tanulmányi eredmény elérésére, csökken
az igazolatlan hiányzások mennyisége. Az ösztöndíj rendszerből kieső tanulók
visszakerülését heti két órában, felzárkóztató foglalkozás keretében segítik az
arra kijelölt szaktanárok.

bukások száma
évismétlők

Szakközépiskola

Szakgimnázium

Technikus

Felnőtt

235

196

91

133

52

40

1

6

A 2017/2018. év végi bukások száma14
Amellett, hogy erőfeszítéseket teszünk a tanulók felzárkóztatására, a
kollégáknak a tehetséggondozásra is jut ereje. Az elmúlt tanévben 22 tanulónk
indult a szakmai versenyeken. Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt két
esztendőben mindig állt tanulónk a Szakma Sztár országos szakmai verseny
dobogójának legfelső fokán.
Nagy változás a szakgimnáziumban, hogy a diákok jelentkezhetnek a
mellékszakképesítésre felkészítő képzésre. Az előző tanévben egyetlen tanuló
sem kívánt élni ezzel a lehetőséggel.
A rendvédelmi és közszolgálati képzés speciális gyakorlatát az újonnan
kialakított torna szobában tartják. A bővítés ellenére több osztálynak van
egyszerre testnevelés vagy tömegsport órája a tornateremben.

2.3. AZ ISKOLA ALKALMAZOTTJAI
Az iskola olyan speciális intézmény, ahol a munkatevékenység eszköze
szellemi

értékek,

gondolatok

közvetítése,

célja

a

fiatal

generáció

szocializációja, felkészítése az életre, a munka világába történő belépésre.
Óriási a pedagógus felelőssége abban, hogy ezek gondolatok egy egész életre
befolyásolhatják a diákok személyiségét, gondolkodásmódját. A tanuló
14

A VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2018. évi októberi statisztikai adatai
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nyitottá, érdeklődővé, befogadóvá, a tanulást és szakmáját szertővé válhat,
vagy akár az ellenkező hatást érheti el a pedagógus, ha nem ismeri fel a
gyermekben rejlő személyiséget.
Iskolánkban, többségében, olyan pedagógusok dolgoznak, akik a tanári, oktatói
tevékenységet nem csak munkának, hanem hivatásnak érzik. Rendelkeznek
azokkal a szakmai, pedagógiai, pszichológiai, didaktikai ismeretekkel,
készségekkel, attitűdökkel, amelyek az eredményes oktató-nevelő munkához
szükséges. Készek a folyamatos megújulásra. A generációk váltják egymást X,
Y és most itt a Z generáció. Mindegyik új oktatási módszereket követel a
pedagógustól.
Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azt a kedvezőtlen folyamatot, amely
iskolánkat is érinti, a tantestület átlagéletkorának folyamatos emelkedése. A
munkaerőpiacon kevés a fiatal, szakképző iskolában dolgozni vágyó tanár.
Tantestületünkből eddig évente 1-2 kolléga ment nyugdíjba, de a következő
években ez a tendencia felgyorsul, és ha egy jól átgondolt munkaerőfejlesztési
stratégiával nem tudunk fiatal kollégákat állítani a rendszerbe, akkor kiürülnek
a tanárik. Fokozottan érvényes ez a szakmai tanárokra, szakoktatókra, akiknél a
vállalatok elszívó hatása erőteljesen érvényesül.

A VSZC Király Endre SZKI tantestület korszerinti megoszlása
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A „Pedagógus-életpályamodell” bevezetésével a tanári fizetések emelkedtek,
azonban azt sokan sérelmezik, hogy a béremelkedés nem automatikusan, az
évek múlásával történik, hanem rendszeres, komoly minősítő eljárás előzi meg.
A minősítés nem csak lehetőség, hanem kötelező is. A pedagógusok többsége
megértette, hogy a továbblépés egyetlen módja a minősítés. Az iskolában
jelenleg 80 főállású pedagógus (három fő gyakornoki, 29 fő pedagógus I., 38
fő pedagógus II. és 10 fő mesterpedagógus besorolásban) és 14 óraadó
dolgozik. Nagy szükségünk van az óraadókra. Olyan szakértelmet hoznak az
iskolába, amellyel nem rendelkezünk. A közszolgálati és rendvédelmi oktatás,
a kozmetikus képzés speciális tudást és kompetenciákat követel. A kollégák
elismerten magas szinten látják el oktató – nevelő tevékenységüket. Mellette
kiveszik a részüket a szervezési, tananyagfejlesztési, adminisztrációs
feladatokból. Az iskolai munka mellett hat kolléga lát el szakértői,
szaktanácsadói

feladatokat

is.

Többen

érettségi

valamint

szakmai

vizsgaelnökként is tevékenykednek. A kollégák igen magas óraszámban
tanítanak, többen jóval a 26 óra felett. A délelőtti nappali órák után sok kolléga
vállal esti órákat a felnőttoktatásban. A tanórák mellett, korrepetálások,
szakkörök, felzárkóztatás, ügyeletesi feladatok ellátása teszi változatosabbá a
pedagógus pályát. Az osztályfőnökökre különösen nehéz terhet ró az
adminisztráció, a kommunikáció a szülőkkel, hatóságokkal, családsegítő
intézményekkel. A felkészülésre és a dolgozatok kijavítására maradnak az esti
órák és a hétvége. Nem csoda, hogy sok kollégán a fáradtság, a kiégés jelei
mutatkoznak, amely a munkafegyelem romlásában, türelmetlenségben a
konfliktusok számának növekedésében nyilvánul meg. Reméljük, hogy a
jelenlegi „KRÉTA” elektronikus napló immár hosszú életű lesz.
A nevelő oktató munkát segítő (NOMS), kollégák (7 fő) áldozatos és nagy
szakértelemről árulkodó munkája óriási türelmet kíván. A kapcsolattartás a
pedagógusokkal, a szülőkkel, diákokkal és az iskola külső érintettjeivel
rendkívüli precizitást és pontosságot igényel. Munkájukat nem könnyíti meg az
online felületek (KIR, KIRA, vizsgabejelentő…) és az iktató programok
állandó változása.
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A 31 fő technikai dolgozó munkája nélkül megállna az élet az iskolában.
Kevesen vannak, különösen érvényes ez a takarítónőkre. Erejüket meghaladó
munkát végeznek. Az esti felnőttoktatás, a nyelvi projekt megjelenése külön
terhet ró rájuk. Többek között ezek is okozzák a túlzottan nagy fluktuációt
körükben. Egy kis figyelemmel könnyíthetünk munkájukon. Ha a pedagógus
az utolsó órán felrakatja a székeket, vagy felhívja a tanulók figyelmét az
eldobott szemét összegyűjtésére, nagy segítség számukra. A portai szolgálat
megerősítésre szorul. Igaz, hogy nagyon megnövekedett a gépjárműforgalom
és a portaépület sem megfelelő jelenlegi funkciójának, de jobban meg kell
szűrni a belépőket.

2.4. FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÖZÖSSÉGEK
Nyolc szakmai munkaközösség működik az iskolában. Az azonos tantárgyakat,
illetve a tantárgycsoportba vagy szakmacsoportba tartozó tantárgyakat tanító
kollégák szakmai és közösségi érdekeit képviseli. Tervezési, szervezési,
tananyagfejlesztési feladatokat látnak el. Részt vesznek a beiskolázásban, az
ellenőrzési, minősítési, mentori feladatokban. Az intézményi innovációk
kezdeményezői. A munkaközösség vezetőkre külön dokumentációs teher hárul,
elsősorban a tervezési, beszámolási időszakban.
Az egy osztályban tanító pedagógusok közössége egy-egy osztályhoz
kapcsolódó,

elsősorban

tevékenységet végez.

nevelési,

értékelési

feladatokat

koordináló

Az osztályfőnökök kezdeményezésére ülnek össze.

Közösen megbeszélik az osztályban felmerülő problémákat. terveket és
ajánlásokat fogadnak el.
Lemorzsolódás csökkentésére létrehozott mentori csoport. 12 pedagógus a
VEKOP-8.6.3-16 programjához kapcsolódóan kiscsoportos felzárkóztató
tevékenységet

végez.

A

csoport

tagjai

rendszeresen

folytatnak

esetmegbeszéléseket és tapasztalatcseréket.
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Az iskola legnagyobb közösségei az osztályközösségek. Több tényező
határozza meg az osztályközösség kohézióját és együttműködését. A legfőbb
tényező az osztályfőnök. Ha alaposan feltérképezi osztálya tagjait, megfelelő
stratégiai nevelési tervet dolgoz ki, megalapozza sikerét az osztályban. Persze
sokat számít az osztály összetétele. Homogén osztályokban könnyebb sikert
elérni, mint ott, ahol több szakmát tanulnak, ráadásul a gyakorlatot sem egy
munkahelyen végzik. Természetesen az osztályfőnök esélytelen a többi tanár és
a gyakorlati oktatók egysége nélkül. Sok osztálynál tapasztalható, hogy
alacsony a konfliktusok száma, jól teljesítenek és sok színes közösségi
programban vesznek részt.
Diákönkormányzat munkáját két fiatal, ötletekkel teli, lendületes fiatal végzi.
Egy állandó, tevékeny közösséget hoztak létre. Ötletes, magas színvonalú
iskolai rendezvényeket szerveznek, amelyeken a diákok örömmel vesznek
részt.
A szülői közösség rendkívül heterogén összetétel informális csoport. Tagjai
között sajnos kevés számban találhatók azok az ismerős arcok, akik
rendszeresen

megjelennek

a

szülői

értekezleteken,

fogadó

napokon.

Remélhetőleg a többiek is jól informáltak az iskolai eseményekről,
történésekről elvárásokról.

2.5.AZ ISKOLA PARTNERKAPCSOLATAI
A Váci Szakképzési Centrum székhelye iskolánk első emeletén található.
Közelségük jó, abból a szempontból, hogy gyors és közvetlen az
információáramlás. Persze a közelségből fakadóan problémákat is okoz. A
centrum bővülése az iskolai terek csökkenésével jár. Vannak, akik úgy
gondolják, hogy az iskola vezetősége még mindig ugyanazon a szinten
található, és a főigazgatót keresik meg olyan problémákkal, amely nem az ő
hatáskörébe tartozik.
Az iskolának kifejezetten jó a kapcsolata Vác Város Polgármesteri Hivatalával
és annak különböző szerveivel. Tanulóink részt vesznek a város területén
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különböző felújítási munkákban. Ugyancsak fellelhető kőműves, festő, asztalos
tanulóink munkája a város és a centrum oktatási nevelési intézményeiben.
A Pest Megyei Iparkamarával együtt dolgozunk a vizsgaszervezésben, szakmai
tanulmányi versenyek lebonyolításában. Sokat segítenek szakmai kérdésekben.
Szinte valamennyi váci vállalattal tart az iskola valamilyen kontaktust. Részben
munkaerő

gondjaik

enyhítéséhez

kérnek

segítséget,

másrészt

segítik

pályaorientációs és beiskolázási tevékenységünket.
Harminc felett van azon vállalatok száma, ahol tanulóink szakmai
gyakorlatukat végzik. Rendelkezünk olyan kiemelt vállalati kapcsolatokkal is,
amelyek meghatározóak iskolánk életében. Rendszeres üzemlátogatások,
partneri egyeztetések, közös beiskolázási stratégia kidolgozása jelenti az
együttműködést:
-

Magyar Suzuki RT,
Zollner Kft,
Magyar Államvasutak,
BKV Zrt,
Volánbusz,
Samsung,
ContiTech,
Duna – Dráva Cement Kft,
General Electric,
Siemens
Knauf

3. SWOT Mátrix
A gazdasági életben használatos különböző portfólió mátrixok közül a SWOT
analízis az, amellyel egyszerűen és látványosan leírható egy szervezet helyzete,
és alapul szolgálhat a stratégiai tervezésnek.
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ERŐSSÉGEK


stabil szervezeti kultúra,



stratégiai szerep a térség szakképzésében,



széles kínálat a szakmai képzésben,



az intézmény elismert hagyományokkal rendelkezik a szakképzésben,



aktív részvétel a felnőttoktatás területén,



kiterjedt beiskolázási körzet,



az RFKB által megerősített, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő
szakmastruktúra,



az iskola központi elhelyezkedése,



a szakmailag felkészült, nagy szakképzési gyakorlattal és megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus magas aránya,



tapasztalt, nagy teherbírású vezetők,



a pedagógusok közül többen tagjai szakmai szervezeteknek, szakértői és
vizsgaelnöki tevékenységet is folytatnak,



a nevelő oktató munkát segítő kollégák gyakorlottsága,



szervezett formális kapcsolatok,



a rendőrség állandó jelenléte az iskolában,



jól működő belső információs rendszer,



pályázati tapasztalatok,



pszichológus dolgozik az iskolában,



jól felkészült fejlesztőpedagógusok foglalkoznak a tanulókkal,



jól működő BECS,



kollégák aktív érdeklődése a pedagógusminősítési rendszer iránt,



viszonylag nagyszámú pedagógus II. és mesterpedagógus dolgozik a
rendszerben,



a testnevelés és sport jó infrastrukturális feltételei,



tanulóink

és

szakoktatóink

révén

képesek

vagyunk

elvégezni

a

karbantartási, felújítási munkákat,


felújítási munkákat tudunk vállalni más intézményekben,
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az iskolában található VSZC központja,



részvétel lemorzsolódási projektben,



az iskola helyet ad idegen nyelvi tanfolyamoknak.

GYENGESÉGEK



magas az átlagos életkor a pedagógusok körében az iskolában,



fiatal szakemberek hiánya az elméleti és gyakorlati képzésben,



a „tulajdonosi szemlélet” hiánya az alkalmazottak egy részénél,



a munkafegyelemmel kapcsolatos hiányosságok,



a dolgozók motiválásához szükséges eszközök hiánya,



a korszerű pedagógiai elvek, módszerek alkalmazásának hiánya,



a túlterheltség és az anyagi megbecsültség hiánya miatt a
pedagógusokon a kiégés jelei mutatkoznak,



a

gyakorlati

oktatók

versenyszférához

képest

jelentős

jövedelemhátrányban vannak,


a megfelelő szakmai tankönyvek, tanulási segédletek hiánya,



a tanulói lemorzsolódás jelentős mértéke,



a tanulók többségének rossz szociális háttere,



a tanulók szociális kompetenciájának alacsony szintje,



a tanulók motiválatlansága, tanulási, magatartási problémái,



a segítő szülői háttér hiánya,



a társadalmi problémák (erőszak, drog, szegénység stb.) jelenléte
az intézményben,



növekvő autóforgalom az iskola területén,



gyorsan avuló eszközrendszer,
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LEHETŐSÉGEK


az Uniós forrásokhoz jutás lehetőségei,



a környezethez és az eltérő tanulói sajátosságokhoz való alkalmazkodás
(adaptív iskola megvalósítása)



új, támogatott szakmák bevezetése,



az IKT lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása,



a pályaorientációs tevékenység fejlesztése,



a KAEV csarnok helyén új műhelyek építése,



vállalkozási tevékenység szakmai gyakorlat keretében,



a felnőttoktatás szakmastruktúrájának szélesítése,



a felnőttoktatásba bevontak számának növekedése,



digitális tananyagok fejlesztése, az E-learning alkalmazása,



az iskola tanórán kívüli tevékenységrepertoárjának kiszélesítése,



a felnőttképzésben, átképzésben való részvétel,



továbbképzési lehetőségek a pedagógusok számára,



a mérés-értékelési tevékenység hatékonyságának növelése,



tanulók bekapcsolódása a tanórán kívüli idegen nyelvi felkészítésbe,



felzárkóztatási rendszer kiépítése,



a tanulók megismerésének, motiválásának előtérbe helyezése,



a fizikai munka, mint nevelési eszköz



a meglévő oktatástechnikai és egyéb eszközeink hatékonyabb használata



tanulmányi kirándulások, szabadidős programok szervezése,



a diákok fokozottabb bevonása az őket érintő döntések meghozatalába,



a szülői házzal való kapcsolattartás erősítése,



fegyelmik számának csökkenése,



pályázatfigyelés, pályázatokon való részvétel,



pályakövetési rendszer kiépítése,



partneri kapcsolatok bővítése,



a korosztályi sajátosságokhoz jobban alkalmazkodó nevelési módszerek
előtérbe helyezése,
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külső kapcsolataink erősítése vállalatokkal, a helyi önkormányzattal,
közművelődési intézményekkel



kapcsolatfelvétel külföldi iskolákkal, intézményekkel

VESZÉLYEK


csökkenő tanulólétszám,



megszűnő csoportok,



megszűnő szakmák,



erős kontraszelekció az iskolaválasztásban,



a hátrányos helyzetű, lemaradó tanulók egyre növekvő száma



a tantestület elöregedése,



többvonalas hatáskörmegosztás kialakulása,



gyakorlati oktatók eltávozása a versenyszférába,



tanulói konfliktusok növekedése,



balesetveszély az autóforgalom miatt,



csökkenő sportterület.

IV. Vezetési – szervezetfejlesztési terv
A változó gazdaság, a munkaerőpiaci kihívások folytonos megújulásra
késztetik a szakképző iskolákat. Ugyanakkor komoly verseny folyik az egyes
iskolák között a tanulók „megszerzéséért”. Több szintű a megfelelési kényszer.
Legyenek tele az iskola tanulókkal, korszerű oktató munka folyjon, olyan
módszereket alkalmazzon, amellyel bent tudja tartani a diákokat az oktatásban,
és piacképes szakmával a kezükben lépjenek ki az iskolából. Gyakorlatilag
ezek képezik a stratégiai célrendszer alapjait.
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Az iskola Pedagógiai Programja, amely egy stratégiai dokumentum, nagyon
pontosan meghatározza azokat az alapelveket és irányokat, amelyek mentén
működhet, fejlődhet az intézmény. A tantestület tagjaként és vezetőként részt
vettem a pedagógiai program készítésében. Teljes mértékben azonosulni tudok
az abban leírtakkal. Mindenkori munkámat, vezetőként és beosztott
pedagógusként a program elveinek vetem alá.

1. Vezetési elképzelések
Egy iskola minőségét a benne dolgozó emberek „minősége” határozza meg.
Ahhoz, hogy egy alkalmazott minőségi munkát tudjon végezni, az egyéni
kompetenciái mellett a motivációja, a szervezet felépítése, a környezet
megfelelő összhangja szükséges. Egy alapos vezető mindezen tényezőkre
hatással lehet. A vezetés stílusa, a tervezés – szervezés összehangoltsága, a
nevelési – oktatási folyamatok koordinálása, az ellenőrzés emberközpontúsága,
a visszacsatolás támogató jellege alapvetően határozza meg az iskola belső
környezetét, a munka minőségét. A vezető a külső környezetre nem lehet
hatással. Azonban annak megjelenésére, az intézményen belüli érvényesülésére
nagy hatással lehet.

1.1.

KÖZVETLEN VEZETÉS, MENEDZSER SZEMLÉLET

Az iskolában magasan képzett, több diplomás vezetési – szervezési
ismeretekkel rendelkező pedagógusok dolgoznak. Ilyen környezetben látszólag
egyszerű egy vezető dolga. Jól megválasztott motivációs stratégiával egy közös
stratégiai cél irányába vezető útra állítja a tantestület tagjait, majd a vezetés
hagyományos elemeit kombinálva működteti az iskolát, és learatja a sikert.
Sajnos éppen ez nem működik egy iskolában. A felhalmozódott hatalmas
szellemi tőke, az erős személyiségek jelenléte speciális vezetési módszereket
kíván. A vezető legyen irányító, menedzser, pedagógus és egy kicsit
pszichológus is.
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Elsődleges szempont, hogy az igazgatóban a pedagógus kollégát lássák, aki
egy a 118 alkalmazottból, aki olyan információk birtokában van, hogy
döntéseket hozhat a tantestület véleményére alapozva, aki felelősséggel
tartozik a meghozott döntések következményeiért. Tudja, hogy döntései
emberek egzisztenciáit és a rábízott diákok jövőjét határozzák meg. Olyan
személy legyen, aki képviseli a dolgozók, az iskolahasználók és a fenntartó
érdekeit egyaránt, miközben betartja és betartatja a törvényi előírásokat.
Támogató, bizalommal teli, ösztönző légkör kialakítása a cél, amelyben
minden kolléga érzi, hogy egy közösség elismert és megbecsült tagja, ahol
számítanak tudására, képességeire, véleményére.
A vezető ismerje meg kollégáit, ismerje fel szükségleteiket, legyen nyitott
problémáik előtt. Döntéseit a segítőszándék vezérelje.
Fordítson kiemelt figyelmet az alkalmazottak motiválására, lelkesítésére.
Karolja fel az új ötleteket, támogassa az innovációt. Biztosítson konstruktív,
segítő, befogadó szervezetet a pályakezdő kollégáknak, ahol gyorsan
beilleszkedhetnek és kiteljesíthetik képességeiket, fiatalos lendületükkel
hozzájárulhatnak az iskola fejlődéséhez.
A hagyományos keretrendszerek mellett támogatni kell a célirányos
projektvezetési módszereket. Adott feladat érdekében funkcionális projekt
csoportokat kell létrehozni, amelyek a feladat elvégzése után feloszlanak.
Bizalmi légkörben az ellenőrzés nem azt jelenti, hogy az alkalmazott minden
pillanatban magán érezze a vezető figyelő tekintetét. Tisztában vagyok azzal,
hogy mindenki képes, és eltökélt annak érdekében, hogy energiáit a közös cél
érdekében mozgósítsa. Sokkal inkább célja a megerősítés, támogatás, a
megfigyelt jó gyakorlatok terjesztése.
Az értékelés alapja nem a pozíció, az önfényezés, hanem az elvégzett munka,
a szakszerűség, az eredmények.
A leírt vezetési elvek vezetői hitvallásom pilléreit képezik.

51

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

FRICZ JÁNOS

1.2. TERVEZÉS AZ INTÉZMÉNYBEN
A tervezés keretrendszerét meghatározzák a hatályos jogszabályok, a központi
és helyi programok, a munkaerőpiac valamint az iskolahasználók igényei,
továbbá a fenntartó elvárásai.
A gazdasági életben is alkalmazott bottom–up tervezési rendszert tartom a
legcélravezetőbbnek az adott körülmények között. A tervezésben és a döntés
előkészítésben minden alkalmazott tapasztalatára és véleményére számítok.
A szakmastruktúra kialakításához figyelembe kell venni a regionális
szakmaszerkezeti döntések eredményeit, vállalati partnereink igényeit továbbá
az

intézmény adottságait

(szakember

ellátottság,

eszközrendszer).

A

szakmaszerkezeti döntések egy-egy évet érintenek, viszont az iskolának több
évben kell gondolkodni. Jó lenne, ha egy-egy döntés mellé egy hosszabb távú
prognózist is mellékelnének. Mindenesetre már körvonalazódnak azok a
hiányszakmák, amelyek elindítását tervezzük. Az alternatív gépjárműhajtási
technikus (55 525 03) és a fodrász (54 815 01) egyaránt érettségi utáni
szakképzésben szerezhető meg.
A

humán

ellátottság

tekintetében

nehéz

helyzetben

vagyunk.

A

szakmastruktúrához, illetve helyi szakmai programjaink óraterveihez kell
igazítani humán erőforrásainak. Sokszor szembesülünk azzal a ténnyel, hogy
valamely területen hiány, máshol többlet mutatkozik. Ha több szakemberrel
rendelkezünk átmenetileg egy-egy területen, sokkal szerencsésebb, hiszen
bőven találunk feladatot számukra szakkörök, korrepetálások, felzárkóztatás
formájában.

Hiányzó

munkatársakat

nagyon

nehéz

pótolni.

Állandó

hirdetéseink ellenére kevesen jelentkeznek, és a jelentkezők többsége sem
minket

választ

végül.

Különösen

érvényes

ez

a

szakmai

tanárok

vonatkozásában. Segítséget jelentene, ha végzős egyetemistákat meg tudnánk
szerezni, de szakmai területen az is nagy segítség lenne, ha fiatal vállalati
szakembereket „kölcsönözhetnénk” partnercégeinktől. Tömbösítve tartanák
meg a szakmai órákat, így nem esnének ki hosszú időre a vállalati
gyakorlatból. Az órákon hospitálási céllal szakmai tanáraink is részt
52

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZAT

FRICZ JÁNOS

vehetnének. Ízelítőt kaphatnának azokról az újszerű technikai, technológiai
megoldásokról, amelyeket a jövő szakembereinek már tudni kell. A
továbbképzési programok és tervek a pedagógusok továbbképzési igényeit és
struktúraváltásból adódó fejlesztési szükségleteket tükrözik. A hét évenkénti
120-órás továbbképzésekkel jól állunk, viszont szükség lenne két kolléga
beiskolázására, akik a közszolgálati képzés szakmai elméleti tantárgyait tudnák
tanítani jövőben. Ugyancsak időszerűvé vált egy kolléga beiskolázása a
szépészet ágazatról, aki szintén a szakmai elméleti tantárgyak oktatását vállalná
fel.
A tantárgyfelosztás a munkaközösség vezetők tervező munkájára épül. Cél a
folyamatosság, szakszerűség és a feladatok ellátása.
Az oktatási terveket (tanmenetek, óra- és nevelési tervek) a pedagógusok, a
munkaközösségek ajánlásai alapján, maguk készítik el. A munkaközösség
vezetők és az illetékes igazgatóhelyettesek véleményezik, az igazgató fogadja
el.
Az órarendkészítés a tanév munkájának egyik sarkalatos pontja. Az elkészült
órarendet minden évben nagy vita övezi. Tudomásul kell venni, hogy nem
tudunk olyan órarendet készíteni, a mely mindenki elvárását figyelembe veszi.
Az órarendhez kell alakítani mindenkinek saját programjait és nem fordítva.
Az azonban megengedhetetlen, hogy a tanévkezdésre ne álljon rendelkezésre
elfogadott órarend.

1.3. A VEZETŐ SZERVEZETÉPÍTŐ, SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉGE
Egy szervezetet alapvetően három tényező határoz meg. A munkamegosztás
dimenziói és elvei, a hatáskörmegosztás szintjei valamint a koordináció.
A vezetésben nem kívánom módosítania jelenlegi munkamegosztási rendszert.
Az általános-, a nevelési-, és a szakmai igazgatók mellett továbbra is a
vezetőség

munkájában

venne

részt

a

gyakorlati

oktatásvezető.

A

hatáskörmegosztás körükben hasonlóan az eddigiekhez többvonalas lenne.
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Saját területével kapcsolatos információkat, utasításokat bármelyikük adhat a
tantestület bármely tagjának. A pedagógusok bármelyik igazgatóhelyetteshez
fordulhatnak. A személyorientált koordinációs eszközök olyan eszközök,
melyek az egyén szervezettel való azonosulását, szervezetbe beépülését segítik
(szervezeti értékrend kiterjesztése, belső képzési formák). E koordinációs
eszközök

alkalmazását

tartom

a

legcélravezetőbbnek.

A

sikeres

munkamegosztás célja, hogy mindenki azon a területen dolgozhasson, ahol
sikereket érhet el, érzi munkája eredményét.
A jelenlegi szakmai munkaközösségi rendszer működőképes, jól szolgálja az
azonos tantárgyakat, illetve a tantárgycsoportba vagy szakmacsoportba tartozó
tantárgyakat tanító kollégák szakmai és közösségi érdekeit. Érdemes lenne
elgondolkodni

azon,

hogy

a

munkaközösségvezetők

munkáját

munkaközösségenként egy-egy vezető tanár segítené.
Támogatom az egy osztályban tanító tanárok formális közösségét, akik
rendszeresen kommunikálnak az osztályfőnök irányítása mellett.
A DÖK jó kezekben van jelenleg. További anyagi forrásokat kell
felszabadítani

programjaik

finanszírozásához.

Célszerű

lenne

az

együttműködés más hazai és külföldi diákszervezetekkel.
A szülői közösség összefogását, a kölcsönös információáramlást, bevonásukat
a döntés előkészítésbe sokkal rendszeresebbé kell tenni. Meg kell találni azt a
módszert, a mellyel minden szülőt meg tud az iskola szólítani.
Fontosnak tekintem, hogy a kollégák megismerjék az iskola szervezeti
kultúráját, törekedjenek folyamatos fejlesztésére.
A szervezeti kultúra fontosabb elemei:
Függetlenség: Az iskola a VSZC tagintézménye, azonban független más
oktatási

intézményektől.

szakmastruktúrájának

Szabadon

kialakításáról.

dönt

az

Önállóan

adott
készíti

kereteken
el

belül

stratégiai

dokumentumait (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend…). Döntést hoz a
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tanulók felvételével és fegyelmi ügyekkel kapcsolatosan. Önállóan gazdálkodik
a rábízott eszközrendszerrel.
Hagyományok: A szervezeti kultúra két iskola hagyományait ötvözi. A
Dunakeszi tagintézmény 2004-es beolvadásakor magával hozta szervezeti
kultúrája egy részét pl. a ballagási céhláda. Többségében azonban a befogadó
iskola hagyományai élnek. Ezeket a hagyományokat kötelező ápolnunk, és
továbbadnunk a következő nemzedékeknek.
Ünnepségek, rendezvények: Törekednünk kell jeles ünnepeink méltó és
színvonalas

megünneplésére:

március

15.;

október

23.;

Karácsony;

Szalagavató; Ballagás; Tanévnyitó; Tanévzáró ünnepségek. Lehetőséget kell
biztosítani a diákságnak, hogy részt vegyenek a felkészülésben. Lehetőség
szerint vendégek meghívásával mutassuk meg a külvilágnak milyen
fegyelmezetten és méltóságteljesen tudnak megemlékezni tanulóink.
A Gólyahét, Lucza nap, Farsang, Király nap, Egészség nap olyan tematikus
rendezvények, amelyek a közösségformálás mellett, komoly nevelő hatással
bírnak. Ünnepeink és rendezvényeink megszervezéséhez megfelelő anyagi
erőforrásokat kell rendelni.
Személyiségek: Az iskola elválaszthatatlanul kötődik a Király családhoz, aki
nem csak nevet adtak az iskolának, hanem erkölcsi és anyagi támogatást is
biztosítanak.
Megérdemlik azok az egykori tanárok, vezetők, akik olyan sokat tettek az
iskola jó hírnevéért és fejlődéséért, hogy évente legalább egy alkalommal
megemlékezzünk

róluk,

találkozzunk,

beszámoljunk

jelenlegi

eredményeinkről.
Nyelvezet:

Törekednünk kell az anyanyelv tudatos ápolására, amellett,

hogy ösztönözzük tanulóinkat az idegen nyelv tanulására. Gátat kell szabni a
trágár, ízlésromboló kommunikációnak.
Normák, elvárások: munkára, viselkedésre, öltözködésre: Az iskola
házirendje tételesen tartalmazza a tanulókkal szembeni elvárásokat. Azonban
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ilyen elvárások a kollégákkal szemben is fennállnak. A pontos munkakezdés,
igényes, határidőre kész dokumentáció. A diákokkal való kapcsolattartás
normáinak betartása. Az elvárható példamutatás az intézményen belül és kívül,
munkájában valamint magánéletében. Ha a diákoktól megköveteljük, hogy
öltözetük ízléses, tiszta és ne kihívó legyen, akkor ez fokozottan érvényes a
pedagógusokra. Sok intézményben látni, hogy a pedagógusok is viselik az
intézmény jelképeit. A Király nyakkendő egy ilyen jelkép, amelyet mindenki
büszkén viselhet ünnepeinken.

1.4.VEZETŐI ELLENŐRZÉS
A belső ellenőrzési csoport (BECS) munkaprogramja szerinti ütemezésben
folyamatosan történik a kollégák ellenőrzése és értékelése. A BECS
munkájában helyettesei révén vesz részt a vezető. A főbb megállapítások, a
jegyzőkönyvek azonban rendelkezésére állnak. Nem minden esetben sikerül
határidőre elvégezni az ellenőrzéseket, általában időpontütközések miatt. A
minősítések külső ellenőrzést jelentenek. A minősítő bizottságok munkájában
vagy az igazgató vagy helyettesei vesznek részt. Több alkalommal kértünk már
szakértői látogatást, és a jövőben is kérni fogjuk.
A formális vezetői ellenőrzések diagnosztizáló, megerősítő jellegűek. A
pedagógia munkán kívül kiterjed NOMS és technikai dolgozók munkájára is.
A dokumentumok ellenőrzése a vezetőség tagjainak összehangolt munkáját
igényli. A „KRÉTA” elektronikus napló, valamint a törzslapok szabályszerű,
naprakész alkalmazásának ellenőrzése kiemelt feladatuk.
A jogszabályok szigorú munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait komolyan kell
venni, hiszen megsértésük nem csak bírságot von maga után, hanem
emberéletet, anyagi károkat is követelhet. A vezetői ellenőrzéseknek ki kell
terjedni rendszeresen területekre is.
A formális ellenőrzés mellett nagy jelentőségűek az informálisak, amikor egy
kötetlen munkahelyi beszélgetés vagy folyosói séta alkalmával figyeli meg az
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ott folyó tevékenységeket. Az ellenőrzést követően haladéktalanul az
értékelésnek és a visszacsatolásnak kell következni. Ellenkező esetben
értelmetlen az ellenőrzés.

2. Szakmai munka
Az iskola pedagógia programjában „befogadó iskolaként” határozzuk meg
önmagunkat. Ez nem azt jelenti, hogy felkészültek vagyunk minden speciális
törődést

igénylő

gyermek

fogadására.

Az

írási,

olvasási,

számolási

nehézségekkel küzdő tanulók befogadására és képzésére készen állunk. Célom,
hogy egy gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógussal egészüljön
ki a tantestület.
Nagy a lemaradásunk a kompetencia mérések eredményeiben. Hozott
képességekre és tudásra építünk. Legyen az első félév feladata a szintre hozás
a közismereti tantárgyak tekintetében.
A tantestület legyen egységes a követelmények meghatározásában. Legyenek
rendszeresek a házi feladatok, a számonkérésük következetes. Követeljük meg
az egységes füzethasználatot. Ne hunyjunk szemet, ha otthon felejti az
eszközeit

a tanuló. Támogatom,

hogy a

homogén, nagy létszámú

szakgimnáziumi osztályokban, a közismereti órákon csoport bontásban
végezzék a tanítást a kollégák.
Az oktatási – nevelési módszereinkben megújulásra van szükség. A „Z”
generáció már csak digitális formában tudja befogadni a tananyagot.
Célzottan,

alkalomszerűen

a

mobiltelefonokat

is

bevonhatjuk

a

feladatmegoldásokba. Csökkentsük a frontális tanítás arányát a csoportmunka
javára. Iktassunk be szakmai kirándulásokat, hívjunk meg külső előadókat.
Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a tanulást segítő tevékenységek valós
megtartására:


lemaradó tanulók felzárkóztatása,



differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás,
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rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás,



a tehetséges, érdeklődést mutató tanulók foglalkoztatásának biztosítása,



a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett
szakkörök, diákkörök,



közösségi rendezvények, kirándulások segítségével erősítsük diákjaink
kötődését az intézményhez.



Használjuk ki a VEKOP-8.6.3-16 projekt nyújtotta lehetőségeket a
felzárkóztatásban és a lemorzsolódás elleni küzdelemben. Fejlesszük tovább
tanulóink nyelvtudását azzal, hogy integráljuk őket a VEKOP-8.5.1 nyelvi
projektbe.
Helyezzünk nagyobb figyelmet azokra a tehetséges és szorgalmas tanulóinkra,
akiket eredményesen tudunk felkészíteni szakmai versenyekre. Már a 9.
évfolyamon szűrjük ki a potenciális résztvevőket. Vonjuk be az összes szakmát
a versenyrendszerbe.
A gyakorlati oktatás során szem előtt tartjuk a kamara duális képzéssel
kapcsolatos elvárásait. Azonban azokban a szakmákban, amelyekben tanulóin
valós és életszerű körülmények között tudnak munkát végezni, továbbra is az
iskolai tanműhelyben tartjuk. Továbbra is részt kívánunk venni a város
közintézményeinek, közparkjainak, a VSZC tagiskoláinak a fenntartási,
felújítási munkáiban.
A VSZC szakembereire támaszkodva fokozni kívánjuk pályaorientációs
tevékenységünket. A formális pályaválasztási rendezvények mellett meg kell
szólítani az általános iskolákat. Be kell „kéredzkedni” egy – egy osztályfőnöki
órára, hogy bemutassuk iskolánkat, képzéseinket. Be kell hozni az általános
iskolai tanulókat az iskolába, hogy fogalmat alkothassanak a szakmák valódi
tartalmáról.
Ünnepeink és közösségi rendezvényeink mellett nagy gondot kell fordítani
olyan, a beiskolázáshoz köthető rendezvényeinkre, mint a „Szakmák
éjszakája”, „Európai Szakképzési hét” rendezvényei és a Nyílt napjaink.
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Szakmai workshopok és rendezvények keretében osszuk meg kollégáinkkal
azokat a jó gyakorlatokat, amelyekkel sikereket érünk el. Természetesen más
jó

gyakorlatainak

átvétele

hozzájárulhat

sikeresebb,

eredményesebb

munkánkhoz.
Bővíteni kívánjuk a szakmaválasztékot a felnőttoktatás keretében. El kell
érni, hogy a felnőttoktatásban csökkenjen az óraadók száma, és mind több órát
vegyenek át főállású kollégák.

3. Kommunikáció az intézményben
Az információ hatalom. Az információ visszatartása etikátlan. Félrevezető
információk nyújtása bűntett. A szervezet akkor működik megfelelően, ha
minden szinten rendelkezésre állnak azok az információk, amelyek az
eredményes munkához nélkülözhetetlenek. A túlzott információáramlás
csökkenti a hatékonyságot. Célom, hogy a rendelkezésemre álló információkat
haladéktalanul eljuttassam a megfelelő szintekre. Ugyanakkor a döntéseimhez
is szükséges, hogy minden olyan információ rendelkezésemre álljon, amely
szükséges annak megalapozottságához.
Szükségesnek látom a belső, formális kommunikációs csatornák megerősítését.
Az iskola belső levelező rendszere alapvetően jó, de meg kell szűrni a
felesleges információktól.
A hétfői vezetőségi értekezletek az operacionalizált tervek készítését,
feladatok elosztását jelentik. Legalább havi egy alkalommal, illetve szükség
szerint tájékoztatni kívánom a tantestületet az iskolához kapcsolódó
információkról.
A munkaközösségek értekezleteit a munkaközösség vezetők az éves
munkatervben szereplő gyakorisággal hívják össze. Az egy osztályban tanító
tanárok értekezleteire a szaktanárok illetve az osztályfőnök kérése alapján
kerül sor. Az értekezleteken minden esetben vegyen részt a vezetőség egy
tagja.
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A fegyelmi bizottság üléseire egy-egy eset kapcsán van szükség. Célszerű
lenne, ha a problémákat a kialakuláshoz közelebb, például osztály szinten meg
tudnánk oldani, ezzel csökkentve a fegyelmik számát.
A helyettesítések elrendelésére két felületen is lehetőség van. Jelenleg az
elektronikus napló és a belső levelező rendszer is nyújt tájékoztatást.
Véleményem szerint a jövőben elég, ha csak az elektronikus napló tájékoztatja
az érintetteket.

4. Konfliktusmenedzsment
Az érdemi munkát ellehetetlenítik az állandóan feltörő, látens konfliktusok.
Célom, hogy felismerjem a potenciális konfliktus helyzeteket, és még
kipattanása előtt tisztázzuk az érintettekkel az okokat. Nyitott vagyok minden
olyan megbeszélésre, tárgyalásra, amely a célt szolgálja.
Arra biztatom az osztályfőnököket is, hogy járjanak nyitott szemmel
osztályaikban, érzékeljék a feszültségeket. Amennyiben saját hatáskörben nem
tudnak eljárni, kérjék a pszichológus vagy a családsegítő munkatársának a
közreműködését. A büntetés csak a legvégső eszköz legyen.

5. Pályázati tevékenység
Az iskola eddig is nagy hangsúlyt helyezett a pályázatok készítésére, a
megnyert pályázatok menedzselésére.
Kollégáim vezető szerepet végeznek a VEKOP projektekben.
A nemzetközi pályázatokon először 2012-ben próbálkoztunk sikerrel. A
Leonardo da Vinci VEP keretében 9 tanár és szakoktató Törökországban vett
részt egy tanulmányúton, melynek témája „az automata sebességváltók” volt.
Ugyanebben az évben, ugyancsak Törökországban 6 autószerelő tanuló
végezte 3 hetes szakmai gyakorlatát a Leonardo da Vinci IVT támogatásával.
A következő években egy-egy mobilitási pályázatot adtunk be sikeresen.
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2013-ban a Leonardo da Vinci IVT pályázaton 10 szállítmányozási
ügyintéző, 6 autószerelő vett részt Lengyelországban szakmai gyakorlaton.
2014-ben Erasmus+KA1 keretein belül 6 női szabó Törökországban, 6
autószerelő pedig Máltán végezte szakmai gyakorlatát.
2015-ben Erasmus+KA1 lehetőséget biztosított, hogy 4 festő-mázoló, 4
kőműves, 4 hegesztő tanuló a törökországi Nevsehirben, illetve 6 autószerelő
Máltán tölthetett négy felejthetetlen hetet
2016-ban Erasmus+KA1 megnyert pályázattal 6 autószerelő portugáliai, 12 fő
(női szabók, villanyszerelők, hegesztők) törökországi gyakorlaton vett részt.
2017-ben Erasmus+KA1 az eddigi legnagyobb költségvetésű pályázatot
bonyolítottuk le több mint 60 ezer euróval gazdálkodhattunk. A támogatottak
között volt 8 tanár, akik Portugáliában tanulmányozták az építész szakmák
oktatását.

6-6

autószerelőnk

dolgozhatott

Portugáliában

és

Máltán.

Hegesztőkből, villanyszerelőkből, faipari technikusokból és szállítmányozási
ügyintézőkből

álló

csoport

(18

fő)

Törökországban

ismerkedett

a

szakmájukkal.
2018/2019-ben Erasmus+KA1 projekt finanszírozásában 8 fő pedagógus a
logisztika ágazatot képviselve vett részt egy job-shadowing projekten
Cipruson. Ugyancsak Ciprusra utazik három hetes szakmai gyakorlatra hat- hat
hegesztő és logisztikus tanuló. Portugáliában és Spanyolországban 6-6
autószerelőnk végzett szakmai gyakorlatot.
A 2019-es pályázati időszakban három mobilitási pályázatot nyújtottunk be a
Tempus Közalapítványnak:
- közismereti tanárok részvétele szakmai tanulmányúton,
- szakképzésben tanuló diákok és tanító tanárok mobilitása,
- felnőttoktatásban dolgozók mobilitása.
Megjelentünk a „Határtalanul” program pályázatain is. A sort 2018-ban egy
kárpátaljai úttal nyitottuk, ahol 40 pedagógus vett részt.
Ez évben egy délvidéki útra indulnak diákjaink, és viszonzásul egy
nagybecskereki iskola diákjait fogadjuk.
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Célom, hogy az intézmény nemzetköziesítési programjában leírt elveknek
megfelelően pályázzunk és szervezzünk tanulmányi utakat. Minél több kolléga
és diák ismerkedhessen meg a projekt biztosította kedvezményekkel.
Természetesen a nemzetközi pályázatok mellett részt kívánunk venni minden
olyan pályázaton, ami eszközfejlesztési, humán erőforrás fejlesztési illetve
közösségépítő célokat szolgál.

6. Eszközfejlesztés
Az egyik legrégebbi vágyunk a KAEV csarnok maradványainak eltakarítása,
és helyén egy korszerű komplexum megépítése. A vágyakon túllépve, olyan
aktuális feladataink vannak, amelyek már megkezdett beruházások, vagy nem
várhatnak tovább. Ezek a kultúrterem befejezése. Az elektromos hálózat
kiépítése, ablakok cseréje. Az „A” épület ablakainak nagy része nemcsak nem
tölti be eredeti funkcióját, de veszélyes is. Gondoskodni kell a cseréről. A nyári
szakmai gyakorlaton sort kell keríteni legalább két tanterem tisztasági
festésére, A „B” épület fűtéskorszerűsítése és a bojler cseréje sürgető feladat.
Parkolóhely hiányában áldatlan állapotok uralkodnak az iskolaudvaron.
Mindenhol parkoló autók. A kézilabda pálya használhatatlan, mert autók
foglalják el. Sürgősen ki kell alakítani a „B” épület mellett egy gépkocsi
parkolót.
A tanműhelyeink felújítása is több éve várat magára. A festő műhely
szellőzését meg kell oldani. Csak idő kérdése, hogy a munkavédelmi előírások
megsértése miatt mikor zárják be. Az asztalos műhely teljes kifestése jogos
igény. Lépéseket kell tenni a használaton kívüli eszközök értékesítésére, a
használatban lévők felújítására, karbantartására.
Ugyancsak festésre vár a karosszérialakatos műhely.
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Az autószerelő műhelyt rendszeresen elönti a víz egy-egy nagyobb esőzés
után, kárt okozva a műhely eszközeiben. Gondoskodni kell a csatornarendszer
takarításáról, esetleges felújításáról.
Az intézmény informatikai eszközállománya erősen elhasználódott. Ez
egyaránt érvényes az ügyviteli dolgozók munkaeszközeire és a tanulói gépekre.
Több mint kényelmi igény, hogy folytatódjon a klímák felszerelése további
tantermekben.
A munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúra új szakmák bevezetését
jelenti.
Az új és a fejlesztendő szakterületek esetében szükséges eszközfejlesztések:
1. Elektronikai szakmacsoport: a PLC oktatáshoz szükséges szoftverek és
eszközök valamint labor kialakítása:






Szimulációs szoftverek
PLC készülék
Kommunikációs eszközök
Megépített vagy szimulált gyártórendszer modell
Villamos vezérlő és vezérelt elemek

2. Szépészet szakmacsoport tanműhely fejlesztése:




kozmetikai eszközök
kezelő ágyak
fodrász tanműhely kialakítása, felszerelése

3. Közlekedés szakmacsoport:


raktárkezelő, nyilvántartó szoftverek
4. Szakközépiskola, női szabó szakma számára:



ruhatervező szoftverek

5. Szakközépiskola, szakgimnázium: vendéglátó tanműhelyek kialakítása:


szakács tankonyha felszerelése, kialakítása
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pincér szaktanterem kialakítása, berendezése
cukrász tanműhely

6. Közlekedésgépészet:
 Diesel oktatólabor kialakítása, amely régi igény.
 Hibrid és elektromos hajtású gépjárművek szerelésére alkalmas tanműhely
létrehozása.
A közismereti oktatást szolgáló fejlesztések:







nyelvi labor kialakítása,
interaktív tábla felszerelése két további tanterembe,
okos TV-k beszerzése,
tantermi táblák felújítása, cseréje,
könyvtári eszközállomány fejlesztése,
testnevelési sporteszközök javítása, fejlesztése

7. Az iskola külső partnerkapcsolatai
Célom, hogy az iskola eddig kialakított jó kapcsolatait tovább ápoljuk. Javítani
kell a szülői házzal fennálló kapcsolatrendszert. Rendszeresebbé és élőbbé kell
tenni

a

kommunikációt,

akár

a

digitális

technológia

eszközeinek

felhasználásával.
Erősíteni kell a város és az iskola közötti kapcsolatot. Közelebb kell vinni a
diákokat a városi eseményekhez, rendezvényekhez.
Az iskola és a városi intézmények kapcsolata eddig is jól működött. Itt
elsősorban a Rendőrkapitányságot emelem ki, akik nagyon sok szakmai
segítséget nyújtanak a közszolgálati képzés szervezésében.
Vállalati kapcsolataink a közös érdekek mentén jól működnek. Szükségesnek
érzem,

hogy

igényeiket

jobban,

közvetlenül

ismerjük

meg,

ezért

kezdeményezem egy olyan szakmai fórum évenkénti összehívását, amelyre
valamennyi vállalati partnerünket meghívjuk.
A szakmastruktúránk bővítésével párhuzamosan új partnereket kell bevonni
kapcsolatrendszerünkbe. Olyan vállalatokat, ahol tanulóink
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megismerkedhetnek a hibrid és elektromos hajtású gépjárművek szerelésével,
javításával.
Fel kell kutatni azokat az új „startup” vállalatokat, amelyek még nem kerültek
látókörünkbe.

IV. Összegzés
A szakképzést oly sok program és jogszabály érinti. A hosszasabb
helyzetelemzéssel

arra

szerettem

volna

rávilágítani,

hogy

bármelyik

megváltozása kihatással van az egész rendszerre, ezzel együtt az intézmények
életére.
A VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája jövőképét úgy
képzelem el, mint egy fejlődésorientált, korszerű oktatási intézmény. Az
iskolában a munkaerőpiac szereplőinek és az iskolahasználóknak megfelelő
szakmastruktúrában folyik az oktatás. Kiváló szakmai felkészültségű, a nevelés
– oktatás iránt elkötelezett alkalmazottak nyugodt, támogató környezetben
végzik munkájukat. A kölcsönös bizalom és az egyéni fejlődés igénye
határozza meg tevékenységüket. Elhivatottnak érzik magukat, hogy tanulóikkal
nem csak megismertessék, de meg is szerettessék választott szakmájukat.
Hiszem, hogy ez nem csak egy álom, hanem a nevelőtestület tagjai és az iskola
minden alkalmazottja képes arra, hogy összefogással elérje a kitűzött célokat.

Vác, 2019. március 28.

Fricz János
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