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Vezetői program 
 

1. Helyzetelemzés 

Magyarország északkeleti szegletében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Szamos 

folyó bal partján, közvetlenül a román határ mellett helyezkedik el Csenger városa. A 

lakosságának számát tekintve megközelíti az 5000 főt. A Csengeri Járási Hivatal székhelye, 

amelyhez Csengerrel együtt 11 település tartozik. Közel 14 ezren élnek ebben a járásban. 

Városunknak 1961 óta van középfokú oktatási intézménye. Két évvel a gimnázium 

létrejötte után az általános iskola épületéből átköltözött a jelenlegi helyére, a Honvéd utcába. A 

bővülő létszám miatt 1969-ban a volt Járási Tanács épületét átadták a gimnáziumnak és 

kollégiummá alakították át, így lehetőség nyílt a távolból érkező diákok, lányok és fiúk 

elhelyezésére. Az intézmény 10 év elteltével, egy névadó ünnepség keretében felvette Ady 

Endre nevét.  

Kezdetben csak gimnáziumi oktatás zajlott az iskolában. A hetvenes évek közepétől 

történtek az első lépések a gyakorlati képzés felé, ezzel is ellensúlyozva a környező 

középiskolák térhódítását. 1987-től elkezdődött a középfokú óvónőképzés, vagyis a pedagógiai 

jellegű oktatás. Majd 1989-től a helyi cipőgyár megjelenése tette szükségessé a megfelelő 

szakemberek képzését. Ennek szellemében új profillal bővítette intézményünk az oktatást, és 

beindította a cipőfelsőrész-készítő szakmunkás osztályt. 1997-től emelt szintű angol-

számítástechnika képzési profillal is kiegészült képzésünk. Egy évvel később sikerült gazdasági 

szakközépiskolai osztályt is indítani. Ezzel párhuzamosan a 13. évfolyamokon is beindult a 

szakmai képzés (pedagógiai asszisztens, gyermekfelügyelők, külkereskedelmi ügyintézők, 

vámügyintézők). A felnőttoktatás a szakmunkások szakközépiskolájával újraindult.  

A létszámbővülés miatt a tanulmányi épület korszerűsítésére lett szükség, amely 2000-

ben meg is történt. A bővítésnek köszönhetően 4 szolgálati lakással és 10 tanteremmel 

gazdagodott az intézmény. Korszerűsítésre került 3 szaktanterem (fizika, kémia, biológia), 3 

számítástechnikai terem, 1 tanműhely és 3 szükségterem, mely segíti az itt dolgozó oktatók 

munkáját. 2009-től emelt szintű gimnáziumi testnevelési osztállyal, belügyi rendészeti 

szakközépiskolai osztállyal, szakiskolai képzésnél pedig kőműves, szociális gondozó, majd 

2012-től szakács, pincér osztállyal bővült a képzésünk. Az új képzések új szaktantermeket, 
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műhelyeket igényeltek, melyeket az anyagi forrásokhoz mérten folyamatosan bővítettünk, így 

mára jól felszerelt iskolai gyakorlati termekben fogadjuk a tanulókat (pincér, szakács, 

kőműves). 2020-tól új, két éves szakmákat indítottunk - a meglévőn felül - a felnőttképzés 

keretén belül, amelyre szép számmal jelentkeztek a tanulók (sportedző, pék, kőműves). 

Iskolánk legfontosabb feladata a 8. osztályból kikerülő diákok középfokú oktatása. Ehhez 

szükség van jó képességű tanulókra és megfelelő oktatói bázisra, szerencsére iskolánk 

rendelkezik ezekkel a forrásokkal. 

 

1.1 Az iskola képzési formái 

 a gimnáziumi képzés,  

 a technikumi képzés,  

 a szakképzés 

 és a felnőttképzés esti tagozata is 

Az általános iskolát befejező tanuló, - szüleivel egyetértve - nálunk kiválaszthatja a neki 

legmegfelelőbb iskolatípust. 

A gimnáziumi képzésnél, az emeltszintű idegen nyelvi-informatikai képzésre a jó 

képességű tanulók kerülhetnek. A képzés célja, felkészíteni a tanulókat a közép-, és az 

emeltszintű érettségire, valamint a továbbtanulásra, egyetemekre, főiskolákra való bekerülésre. 

A diákok magas óraszámban tanulják a német, angol nyelvet és az informatikát. 

Felkészülhetnek a közép- és a felsőfokú nyelvvizsgára, továbbá az általuk választott és a 

továbbtanulásuk szempontjából fontos tantárgyakból emelt szintű érettségire.  

A technikumi képzésre azok a tanulók jelentkeznek, akik a katonai, rendvédelmi pályák 

iránt érdeklődnek. A rendészet és közszolgálat ágazati képzés elvégzése után van lehetőség 13. 

évfolyamon a közszolgálati ügyintéző szakma megszerzésére, mellyel az itt végző diákok jó 

eséllyel jelentkezhetnek a szakirányú felső-, illetve középfokú intézményekbe, de a gyakorlati 

helyek (közigazgatási terület) is szívesen alkalmazzák a képzés végén őket.  

A szakképzés területén a bőrtermékkészítő, vagyis a cipőkészítő, az építőiparban a 

kőműves szakma, a turizmus-vendéglátás szakmában a pincér - vendégtéri szakember és a 

szakács szakma rejtelmeit tanulhatják meg a tanulóink. 
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A felnőttoktatás, esti tagozat területén iskolánk feladatának tekinti az általános műveltség 

megszerzését, hogy lehetővé tegye a megszakadt tanulmányok folytatását és biztosítsa a 

szakmaváltásra, pályamódosításra a továbbképzést. Sikerült ebben a tanévben is beindítani a 

szakmunkás bizonyítványra épülő 2 éves érettségit adó képzést, valamint a pedagógiai 

munkatárs (pedagógiai asszisztens), kisgyermekgondozó, -nevelő, sportedző-sportszervező, 

szakács, pék, kőműves szakmákat. 

A meglévő oktatási profiljainkra olyan képzési formákat kell hatékonyan ráépíteni, amely 

átjárhatóságot, széleskörű szakképzési lehetőséget és továbbtanulást biztosít minden oktatásban 

részesülő tanulónak. Természetesen növelni kell a szakmaszerzési lehetőséget, annak 

érdekében, hogy a végzős diákjainknak nagyobb esélye legyen a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedésre. Ebben a járásnak, a városnak, a környékbeli önkormányzatoknak a 

lakosságmegtartó politikájával fontos szerepe van. Üzemek, gyárak, cégek letelepedésének 

segítése, támogatása az elsődleges cél. Oktatási rendszerünk bővítése során fontos szempont 

figyelembe venni a térségben megjelenő munkaadók profilját, melyhez igazodva új képzéseket, 

részképesítéseket biztosíthatunk a hozzánk jelentkező tanulóknak. Mivel határmenti város 

vagyunk, ezért lehetőségünk van a romániai és a kárpátaljai magyar tanulókat megszólítani és 

iskolánkba invitálni. Ehhez azonban vonzó középfokú iskolát kell kialakítani számukra. 

 

1.2 Az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételei  

 

Intézményünk, több épületegységből áll. A főépület egyik szárnya 4 szintes, a másik 2 

szintes. Oktatásra 35 tanterem áll rendelkezésünkre, ezek közül 10 teremben található digitális 

tábla. Továbbá 2 informatika terem, 1 nyelvi terem, 1 pincérkabinet, 1 tankonyha, hozzá tartozó 

raktár, 1 tornaterem 11 x 22m-es és a hozzá tartozó szertárak, mosdók, öltözők állnak 

rendelkezésre és egy digitális tanműhely. A gyakorlati helyek technikai eszközeinek a 

felszerelését, bővítését a fenntartó biztosította az iskola számára. Külön épületben található a 

cipőfelsőrész készítő szakma tanműhelye. Rendelkezésünkre áll egy szabadtéri 40 X 20 méteres 

bitumenes pálya, mely körül egy 170 méteres salakos futópálya van, két súlylökéshez alkalmas 

dobókörrel rendelkezünk, és egy távolugró gödör segíti a testnevelő kollegák munkáját. Jó idő 

esetén ki tudjuk használni ezeket az adottságokat a testnevelés órák és a rendészeti, 

közszolgálati gyakorlati órák megtartására.  
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Intézményünkhöz tartozik a kollégium épülete, amely 115 tanuló befogadására alkalmas. 

36 szoba, 4 tanuló, 2 db kiszolgáló helyiség, 4 szertár-raktár, kazánház, 2 nevelői szoba, 

vizesblokk. Az épületben 3 szolgálati férőhely segíti a kollegák elhelyezését. Nagy öröm 

számunkra, hogy ebben a tanévben birokba vehették a teljesen felújított épületet tanulóink és 

oktatóink. Egy külsős pályázat segítségével (Csenger FC, melynek 2007 óta vezetőségi tagja 

vagyok) sikerült mind a 4 szintet felújítani. Belső nyílászárok cseréje, teljes fűtéskorszerűsítés, 

villamoshálózat felújítás, festés, burkolás. Korábban a fenntartó támogatásával sikerült a 3 

nagyon elavult vizesblokkot felújítani és új ágyakat, mosógépet, szárítógépet, új függönyöket 

kapott a kollégiumunk. A teljes felújításhoz szükségünk lenne a szobák berendezéseinek 

kicserélése, a XXI. század igényeinek megfelelően. 

A felújított szobák várják az itt tanulni vágyó diákjainkat. Bővültek a tanulók tanórai és 

szabadfoglalkozási lehetőségei is az alagsor kihasználásával, ahol megtalálhatóak a tanulók 

számára fontos konditerem, tükrösterem, mosdók és zuhanyzók, társalgó és egy mosókonyha.  

A szakképzés elmúlt években történő bővülése, további képzőhelyek és tantermek, 

tanműhelyek kialakítását tette és teszi szükségessé. Szakképzésünket segíti az a különálló 

épületegység, melyben cipőkészítő tanulók gyakorlati helye található. Ez az épület átépítésre 

szorul.  

Intézményünk az elmúlt félévben a fenntartótól kapott egy 9 személyes mikrobuszt, 

melynek nagyon nagy hasznát tudjuk venni, főleg iskolánk és a Kisvárdai Szakképzési Centrum 

távolsága valamint a Centrum iskolái közötti távolsága miatt. Fontos, hogy tanulóinkat el tudjuk 

vinni különböző versenyekre és egyéb közös rendezvényekre.  

Összességében megállapítható, hogy az intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételei, 

vagyis az épületek, tantermek, tanműhelyek, eszközök, tornaterem, szociális helyiségek, 

felszereltsége, az iskola informatikai ellátottsága fejlesztésre, bővítésre szorul. 

 

1.3 Az intézmény személyi feltételei 

 

2020. január 1. napján lépett hatályba a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, 

mely alapján a munkáltató 2020. július 1-jével a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 

hatálya alól a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá került. A 
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foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá 

alakult át. 

Az iskola vezetése: 1 fő igazgató, 1 fő oktatási igazgatóhelyettes, 1 fő nevelési 

igazgatóhelyettes, 1 fő gyakorlati igazgatóhelyettes.  

Az iskolában engedélyezett dolgozói létszáma 48 fő, melyből az oktatói álláshelyek száma 34 

fő. Jelenleg 33 fő oktató van az intézményben, a nemek arányát tekintve 18 nő és 15 férfi. 

Negyven év alatt 10 fő, negyven és ötvenöt között 13fő, és ötvenhat felett 8 oktató áll az 

iskolánk alkalmazásában, melyből 3 fő ebben az évben nyugdíjba vonul. Elmondható, hogy az 

oktatók létszámát tekintve egyre több a fiatal és a nagy pedagógiai, nevelői-oktatói 

tapasztalattal rendelkező kollegák száma. 

A kollégiumi ellátáshoz szükséges oktatói állás létszáma 4 fő, amit a tanulói létszámhoz 

engedélyez, biztosít a fenntartó. 

Egyéb dolgozók száma 14 fő, melynek megoszlása a következő: 

 1 fő iskolatitkár 

 1 fő rendszergazda  

 1 fő gazdasági ügyintéző 

 1 fő adminisztrátor 

 2 fő karbantartó dolgozó  

 6 fő takarító alkalmazott 

 2 fő portás, amelyből egy fő a kollégiumban van elhelyezve 

 

A Kisvárdai Szakképzési Centrum óraadó megbízási szerződéssel 14 főt alkalmaz. 

Azoknál a szakmáknál alkalmaz külsős oktatót, amelynél az intézmény nem rendelkezik 

megfelelő szakemberrel. Természetesen a saját oktatóinak is van lehetősége a felnőttképzésben 

órát vállalni, így több mint 15 főnek tudunk keresetkiegészítést biztosítani. Személyi 

állományunkból 2 fő GYED-en van. Minden oktató rendelkezik a szükséges, megfelelő iskolai 

végzettséggel.  

Bokor László Lajos igazgató úr elérte a tényleges öregségi nyugdíj korhatárt, jelenleg 

szabadságát tölti. Két oktató pedig ebben az évben megy nyugdíjba. 
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1.4 Az iskola tanulóinak létszáma és összetétele 

Intézményünkben a 2020/2021-es tanév féléves tanulói létszám 452 fő, melyből 307 fő 

nappali oktatásban és 145 fő az esti képzésben vesz részt, az iskolarendszeren kívüli osztállyal 

együtt. Tanulmányaikat nappalin 98 fő gimnáziumi, 107 fő technikumi és 102 fő szakképző 

iskolai tanuló végzi. 20 nappali, 6 esti és 2 iskolarendszeren kívüli osztályunk, továbbá 4 

kollégiumi csoportunk van. A kollégisták száma 84 fő, ebből leány 26 fő, 58 fő fiú. 

Kárpátaljáról 42 fő érkezett és 2 fő partiumi tanuló.  

 

 

Korábban már említettem, hogy a jó képességű tanulók elsősorban az emelt szintű nyelvi 

és informatikai gimnáziumi osztályt választják, míg a jó és közepes képességű diákok a 

technikumi (rendészet és közszolgálati) osztályainkban tanulnak. A szakképző iskolai tanulóink 

képességeit minden évben felmérjük - ahogy egyébként minden hozzánk érkező tanulót - és a 

felzárkóztatásukra nagy gondot fordítunk. A lemorzsolódás csökkentése mellett a 

tehetséggondozást is kiemelt feladatunknak tekintjük, minden képzési területünkön. 

Oktatásunk legfontosabb célja az érettségi és szakmai bizonyítvány megszerzésén túl, az 

egyetemekre, a főiskolákra és az életre való felkészítés. A nevelő-oktató munka sikerességét 

bizonyítják a szakmai, szaktárgyi országos versenyeken elért szép eredményeink. Az 

intézményünkbe járó gyerekek nagy része a helyi általános iskolából, a környező 

településekről, kistérségből, más járásokból és a megye szűkebb régiójából érkeznek. A vegyes 

szerkezetű nevelő-oktató intézményünk tanulmányi színvonala oktatási profiljainktól is függ. 
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A gimnáziumi emelt szintű angol- informatika osztályban 4,5 körüli az átlag, a rendészeti 

szakgimnáziumban 3,5-4,00 feletti, szakközépiskolákban 2,00 feletti átlaggal érkeznek 

tanulóink.  

Az ország e területén halmozottan hátrányos települések találhatók. Így a családoknak, a 

szülőknek nehézséget okoz a gyerekek taníttatása, és ezért nem tudják távolabbi iskolákba 

járatni őket. Fontosnak tartom, hogy vonjuk be a családot az oktató-nevelő munkába, engedjünk 

betekintést az iskolai életbe (szabad óralátogatás). Környezetünkben, iskolánkban lehetőség 

van a szakképzések bővülésére, amely megélhetési lehetőséget biztosít a végzett tanulók 

számára, pl. pincér, szakács, kőműves, cipőkészítő, érettségire épülő szakmák közül a 

pedagógiai asszisztens, kisgyermekgondozó, -nevelő és sportedző. Amennyire lehet, bővíteni 

kell a szakmaszerzési profilt, oly módon, hogy a végzős diákoknak a munkaerőpiacon nagyobb 

lehetőségük legyen az elhelyezkedésre, a munkavállalásra.  

 

1.4.1 Útravaló Ösztöndíj program 

 

Iskolánk több éve részt vesz oktatóival és a tanulóival olyan pályázati programban, ahol 

támogatást kapnak a tanulóink a tanulmányi munkájukhoz, mentori támogatás mellett. Ilyen 

Útravaló Ösztöndíjprogramot hirdetett meg a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

(korábban az EMET, illetve a Wekerle Sándor Alapkezelő). Ebben a programban részt vesznek 

a pedagógusok, szakemberek, oktatók és a tanulók. A 2020/2021 tanévre kiírásra került az „Út 

az középiskolába”, az „Út az érettségihez” és az „Út a szakmához” esélyteremtő alprogramok 

közül iskolánk az utóbbi kettőben számít érdekeltnek.  

Célja, a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai 

sikerességének elősegítése, motivációjuk és önértékelésük erősítése, mentori támogatással.  

 Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 

középiskola sikeres befejezése, érettségi megszerzése után a felsőoktatásba való bejutás 

elősegítése érdekében. 

 Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai, szakközépiskolai tanulók 

sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése, szakmai 

képesítés megszerzése. 
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Ez a támogatás tanév kezdetétől, vagyis szeptembertől, a tanév befejezéséig-júniusig történik. 

Természetesen azok a tanulók pályázhatnak, akik hátrányos helyzetű vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű családokban élnek. Iskolánkban évente körülbelül 100 tanuló vesz részt a 

két pályázatban együttesen. Szeretném, ha a továbbiakban is lenne módunk részt venni az 

ösztöndíjprogramban, illetve hasonló pályázatokba bekapcsolódni, amelyek a hátrányos 

helyzetű tanulókat vagy szociális helyzettől függetlenül például a tehetséges tanulókat 

támogatná. 

 

1.5 Szakképzés 4.0 stratégia, szakképzés feladata, szakképző intézmény típusai 

 

Magyarország Kormánya tárgyalta, 1168/2019. (III.28.) Korm. határozatával elfogadta 

az Ipar 4.0 fejlesztési stratégiát. Egyre gyorsabb fejlődésen megy keresztül Magyarországon az 

ipar, ahol automatizált új technológiák, eljárások és anyagok jelennek meg, melyek segítik a 

munkavégzés hatékonyságát. Így egyre nagyobb hangsúly van a kreativitáson és az emberi 

együttműködésen. A szakképzés csak részben tudja kiszolgálni a terület gazdasági 

munkaerőpiaci igényeket, ezért az Innovációs és Technológia Minisztériuma megfogalmazott 

egy gazdaságfejlesztési stratégiát 2030-ig. Ez a stratégia három pillére épül: erős magyar 

vállalkozások létrehozására, stabil munkahelyekre és növekvő bérekre van szükség. Az 

iskoláknak kreatív és rugalmas, versenyképes szaktudást igénylő fiatalokat kell nevelni és 

képezni.  

Az automatizálással megváltoznak egyes munkakörök és így új szakmák jönnek létre, az 

új technológiák alkalmazása során. A képzések nemcsak a fiatalokat érinti, hanem az elmúlt 

időszakban jelentősen megnövekedett a felnőttoktatásban, felnőttképzésben résztvevők száma. 

A képzésben résztvevők kompetenciafejlesztésén múlik, hogy alkalmassá vállnak-e a 

foglalkoztatásra, az átképzésre a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. Legfontosabb 

feladat, hogy olyan oktatók tanítsanak elméletet és gyakorlatot, akik ismerik a szakterületük 

legújabb technológiáját és képesek tudásukat átadni, a szakma iránti elkötelezettségükkel, 

motivációjukkal inspirálni tanítványaikat. Ezért szükséges a pedagógusok, oktatók 

továbbképzése, átképzése.  

A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet célja a 

 tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése,  
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 a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának 

biztosítása,  

 a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és 

széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti 

együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos 

megélhetést biztosító szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzését 

elősegítő szakképzési rendszer kialakítása 

A szakképzés feladata a korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való felkészítés és az 

egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek, készségek fejlesztése. A szakképzés és 

a felsőoktatás az oktatási rendszer egymásra épülő, szerves részei. 

 

A szakképző intézmény típusai:  

 

A Kormány rendeletben állapítja meg, a szakképző intézmények szakmai oktatás 

keretében elsajátítható szakmákat (szakmajegyzék szerint 176 szakma). A szakmáknál, a 

képzési és kimeneti követelményekben határozzák meg, a munkakör betöltéséhez szükséges 

kompetenciákat. Az iskolánk feladata a tanulók korszerű szakmai ismeretek megszerzésére való 

felkészítése és az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek fejlesztése. Az 

intézményekben a nevelő és oktató munka a szakképzésben kötelezően alkalmazandó 

programterv és az ez alapján kidolgozott szakmai program szerint zajlik. A szakképzésben való 

részvétel a diákok számára legfeljebb 2 szakma megszerzése ingyenesen biztosított.  

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés kimeneti 

követelményeit programkövetelményben kell meghatározni. A szakmai képzés az Fktv. szerinti 

képzési program alapján folyik. A szakma megszerzéséről kiállított oklevél, illetve szakmai 

bizonyítvány államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít. 

Jónak találom a szakképzési rendszert, mert egyszerű, átlátható és átjárható a fiatalok 

számára. Az 5 éves technikum (2 év ágazati alapoktatás + 3 éves szakirányú oktatás) érettségit 

és szakmát is ad a tanulók kezébe, egyben a mérnökképzés tekintetében a felsőoktatás 

előszobája is. Ösztöndíjrendszer kialakításával vonzóbbá vált a szakma iránt érdeklődő, tanulni 

vágyó fiatalok számára ez a képzési forma. Az öt éves technikumi képzésben, két év után 

ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd 12. osztályban előrehozott érettségi vizsgát 3 
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tantárgyból és 13. évfolyamon idegen nyelvből érettségit, valamint szakmai tantárgyból 

technikusi vizsgát tehetnek. Ezután a tanulónak lehetősége van megfelelő felsőoktatás 

intézményben továbbtanulni vagy elhelyezkedni a munkaerőpicon. 

 

 

 

Fontos, hogy vonzó környezetben történjen az iskolai oktatás, ezért az 

infrastruktúra (épület, eszközök), a jó minőségű, korszerűen felszerelt tanműhelyek kialakítása 

elengedhetetlen feltétel. Az oktatási technológiákat folyamatosan újítani, korszerűsíteni kell, 

ezért naprakész és rugalmas képzésekre, szakoktatói képzésekre van szükség. 

Az iskola feladata a szakmai és általános alapkompetenciák elsajátításának lehetőségét 

megteremteni, illetve a speciális igényeket kielégíteni. Minden képzés, minden szakmai 

tantárgy oktatása során be kell épülnie a digitalizációnak, természetesen olyan mértékben, 

ahogy az a képzés jellege megkívánja, hogy piacképes tudással távozzon a tanuló az iskolából. 

A munkerőpiaci helyzet fogja meghatározni a szakmák szükségességét. Éppen ezért fontos a 

felnőttképzés is, mivel azoknak, akik nem rendelkeznek munkahellyel, biztos munkával, 

komoly lehetőséget jelent, hogy esetenként ingyen egy új szakmát tanuljanak, ezzel növelve 

esélyüket a későbbi elhelyezkedésnek, biztos anyagi helyzetet teremthetnek maguknak és 

családjuknak.  
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A rendszer egyszerű, átlátható és átjárható. Hasonló szakmák elvégzése után az ágazati 

alapvizsga megszerzésével lerövidül az átképzési idő más szakma irányába, ami nagyon 

hasznos a mai felgyorsuló világban. Rövidebb idő alatt több szakmát is elsajátíthat a tanuló. A 

fiatalok kiválaszthatják, hogy melyik intézménybe, szakmára szeretnének menni és a 

továbblépés lehetősége is adott a felsőfokú intézményekbe. 

A 3 éves szakképző iskolában új elemként került be a szakmai vizsgáztatási rendszerbe 

az ágazati alapvizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott 

ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit 

országosan egységes eljárás keretében méri. A tanuló ágazati alapoktatás elvégzését követően 

nappali tagozatnál, első év befejeztével tehet ágazati alapvizsgát. Az ágazati alapvizsga az adott 

ágazatba tartozó valamennyi szakma tekintetében azonos szakmai tartalmát a képzési és 

kimeneti követelmények határozzák meg. 

A három év elvégzése utána a tanuló szakmai vizsgát tehet, amely két részből áll: a 

számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (interaktív 

vizsgatevékenység) és projektfeladat megvalósításából. Mindezt háromtagú vizsgabizottsága 

előtt teheti meg, aki értékelési, mérési és ellenőrzési tagokból áll. Az ellenőrzési tag egyúttal a 

vizsgafelügyelői feladatokat is ellátja. A szakmai vizsga megszerzése után a tanulónak 

lehetősége van a szakképző iskolát végzettek érettségire felkészítő képzésében részt venne, esti 

tagozat formájában vagy a munka világában próbálhatja ki magát.  
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2020. július elsejétől a szakképzésben dolgozó oktatók, pedagógusok és egyéb 

munkavállalók kikerülnek a közalkalmazotti törvény hatálya alól. Egy viszonylag gyorsabb 

átmenet után tapasztalhatták az oktatók, hogy alapvetően a korábbi közalkalmazotti 

jogviszonyhoz hasonló jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Bár a pedagógus, 

középiskolai tanár megnevezések oktatóra módosultak, bíztunk benne, hogy ez semmilyen jogi, 

anyagi vagy erkölcsi hátránnyal nem fog járni. Az eddigi tapasztalatok alapján több jó oldala is 

van a váltásnak. Az első, melyet mindenki tapasztalhatott a kedvezőbb anyagi juttatás, melyet 

remélünk, hogy a későbbiekben is, a közalkalmazottaknál bevezetett módon, adott elvek alapján 

tovább emelnek majd. A pedagógusok minősítési rendszere az oktatók esetében megváltozott, 

így a kollegák új kihívások elé lettek állítva, például a négyévenkénti továbbképzési rendszer 

és az oktatóknak tervezett minősítési rendszer kilátásba helyezésével. Tanári karunk ambícióit, 

illetve a mesterképzést megszerzett kollégák szakmai felkészültségét ismerve bízom benne, 

hogy ezek az új elvárások nem jelentenek oktatóinknak, dolgozóinknak semmilyen nehézséget 

a későbbiek során és a szakmai előmenetelüket szolgálja majd. Szakmai tudásommal, 

kapcsolati tőkémmel szeretném munkatársaimat ebben segíteni a továbbiakban, ahogyan eddig 

is tettem. 
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1.6 Iskola eredményei, diák- és ifjúságvédelem, környezettudatos oktatás 

Iskolánk kiemelt nevelési-oktatási célja, hogy minél több tehetséges diákot indítsunk el 

OKTV, SZKTV és egyéb tanulmányi, kulturális, művészeti, sport, rendészeti, elsősegély és 

katasztrófavédelmi versenyeken. Az elmúlt 5 tanév fontosabb elért eredményei megyei, területi, 

illetve országos szinten. 

Verseny neve Verseny típusa Helyezés 

Dr. Árokszállásy Zoltán Országos 

Biológia-Környezetvédelmi 

Verseny 

Területi 3. helyezés 

Országos Elsősegélynyújtó Verseny Területi 2. helyezés 

XIII. Országos Rendészeti 

Középiskolai Verseny 2015/2016 

Országos 20. helyezés 

Ady Kupa Nemzetközi Labdarúgó 

Torna 

Középiskola által szervezett 

(Csenger) 

1. helyezés 

Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó 

Torna 

Középiskola által szervezett 

(Nagykároly) 

2. helyezés 

Pangea Matematika Verseny 2018 Országos 6. helyezés 

Középiskolai Rendészeti 

Csapatverseny 

Regionális 7. helyezés 

XV. Középiskolai Rendészeti 

Csapatverseny 2017/2018 

Országos 8. helyezés 

XVI. Középiskolai Rendészeti 

Csapatverseny2018/2019 

Országos 10. helyezés 

Középiskolai Katasztrófavédelmi 

Csapatverseny 

Körzeti 2. helyezés 

Diákolimpia Sportlövészet Megyei 1. helyezés 

Diákolimpia Futsal Országos 8. helyezés 

Nemzetközi szavalóverseny, Zilah, 

2018 

Nemzetközi 1. 3. helyezés 

Madách-Mikszáth Vers- és 

Prózamondó Verseny, 

Balassagyarmat, 2020 

Országos 2. helyezés 

Értékes barangolás vetélkedő, 2017 Regionális 3. helyezés 

Értékes barangolás vetélkedő, 2019 Regionális 3. helyezés 

II. Megyei Vendéglátós Szakmai 

Verseny – 2016 

Megyei 2. helyezés 

Nyíregyházi SZC Bencs László 

Szakközépiskolája Megyei 

Vendéglátó Versenyen, ahol 2 fő 

Megyei 2. helyezés 
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pincér és 1 fő szakács tanuló egy 

csapatot.2018 

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc 

Szakgimnázium és 

Szakközépiskola által 

megrendezésre került „Rákóczi 

napokon”, ahol 2 fős pincér 

csapatunk vett részt 2018 

Megyei 1. helyezés 

Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskola által 

megrendezésre került „Rákóczi 

napokon”, 2 fős szakács csapatunk 

ért el. 2018 

Megyei 2. helyezés 

 

Tanulóinkat minden tanévben figyelmeztetjük és tanácsainkkal segítjük az egészséges 

életmódra való nevelésben. Fontosnak tartjuk a sport és az egészséges táplálkozás szerepét a 

napi életükben. Reméljük, hogy többen megfogadják tanácsainkat és előbb-utóbb életük 

részéve válnak útmutatásaink. Évek óta rendszeresen véradásokon jelenünk meg diákjainkkal, 

kollegáinkkal. Lehetőségeinkhez mérten tanulmányi kirándulásokat szervezünk, valamint részt 

veszünk a Magyar Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtási csapatversenyeken is. 

Fontosnak tartjuk a diákjaink környezeti- és ökológiai nevelését. Ennek érdekében 

önkéntes szelektív hulladékszedési akciónapokat szerveztünk a csengeri Szamos parton, 

iskolánk diákjainak részvételével az országos „TeSzedd!” akciónaphoz kapcsolódva. 

Részt vettünk 2019 tavaszán egy nemzetközi természet- és környezetvédelmi projektbe 

(Interreg RO–HU 62) 3 diákunkkal és a romániai Szatmár Megyei Környezetvédelmi 

Felügyelőség munkatársaival, valamint szatmárnémeti testvériskolánk (IoanSlavici Líceum) 

tanulóival közösen. 

 

1.7 Diákközösség, diákönkormányzat szerepe 

 

Az intézményünkben évek óta működik a tanulók érdekeit képviselő diákönkormányzat, 

melynek a vezetőjét és tisztségviselőjét demokratikusan választják meg. Tanulóinknak a 

diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztatási fóruma. Ott nyilvánosan, parlamenti felszólaláshoz 

hasonlóan, bármelyik tanuló elmondhatja észrevételeit és javaslatait. Tanévenként, legalább 

egy alkalommal, az igazgató által és a diákönkormányzat működési rendjének megfelelően 
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hívható össze. A diákönkormányzat munkáját egy oktató is segíti, akit az iskola igazgatója bíz 

meg a feladattal. A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők 

beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszakról. A tanulóink kérdéseket tehetnek fel, 

javaslatokat fogalmazhatnak meg a vezetőknek. Szeretném, ha a diákság még nagyobb 

aktivitással, javaslataival, ötleteivel állhatna az iskola vezetése elé, és az értékes ötleteket 

kiszűrve megvalósíthatnánk a diákság elképzeléseit, ezzel is vonzóvá téve intézményünket a 

meglévő és új tanulók számára. 

 

1.8 Szülők, gondviselők tájékoztatása 

 

Intézményünk több formában tájékoztatja a szülőket az iskolában folyó munkáról. A 

szakképzési törvénynek megfelelően a tanulókról, az iskolában folyó munkáról a tanév során 

rendszeres szóbeli tájékoztatást adunk, amely történhet csoportos és egyéni keretek közt. A 

csoportos tájékoztatás módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórák. 

Tanévenként kétszer, a munkatervben foglaltak szerint szervezünk összevont szülő értekezletet, 

és két vagy három alkalommal szülői értekezletet osztályonként. Oktatóink, a szülői 

fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulók tanulmányi eredményéről és magatartásáról, 

órai vagy órán kívüli viselkedésükről a szülők számára. Írásban is tudnak tájékozódni a tanulók 

szülei gyermekük tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, szorgalmáról az e-Kréta 

rendszerén keresztül. Megtekinthetik iskolánk kiemelt eseményeit és a szükséges információkat 

is az iskola egyéb közösségi felületein is. A jövőben szeretnénk a szülőket még jobban bevonni 

az iskolai életbe, hogy az oktató, tanuló, szülő kapcsolat még hatékonyabb, eredményesebb 

lehessen. Olyan közösségi programokat, eseményeket szeretnénk, melyeken a szülők is részt 

vehetnek és kötetlenebb keretek között figyelhetik meg gyermekeik, az oktatók munkáját és 

szabadabban kommunikálhatnak egymással. 

 

1.9 Kollégium életéről 

 

A kollégiumi nevelő-oktató munka irányítását a kollégiumi munkaközösség végzi, mely 

4 fő oktatóból áll. A mindennapi munkájukat segíti egy portás és két egyéb dolgozó. Az oktatók 

a kötelező órájukon túl éjszakai és hétvégi ügyeletet látnak el. 2020-2021-es tanév 

szeptemberében a kollégiumi tanulók létszáma a tavalyi 62 főről 87 fő-re emelkedett, melyből 
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8 fő általános iskolás tanuló. A létszámnövekedést a kárpátaljai gyerekek intézményünkbe való 

jelentkezése eredményezte. Nagyon szép körülmények közé érkeztek a tanulók, mert egy 

pályázat útján sikerült az épületet felújítani. Sajnos még a belső bútorok cseréje a következő 

évek feladata, de a fenntartó biztosította a mosókonyha felszerelését, függönyöket és egyéb 

eszközöket.  

Az oktatók a munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek a diákok jó tanulmányi 

munkájának elérésére. Napi három szilencium áll a diákok rendelkezésére, hogy 

tanulmányaikat oktatói felügyelet melletti sikeresen elvégezzék, megoldják a házi feladatot, 

felkészüljenek a következő órára, dolgozat írására. Mivel kárpátaljai gyerekek is vannak, ezért 

egyéni törődéssel, a tanulói teljesítmény folyamatos figyelemmel követésével, korrepetálással 

segítik a tananyagban lemaradt tanulókat. Több tantárgyból matematika, történelem, magyar 

nyelv és irodalomból és idegen nyelvből, vagyis az érettségi tantárgyakból külön felkészítő 

órákat tartanak.  

Tanulóinkat kollegáink ösztönözik a minél jobb tanulmányi eredmény elérésére, lehetővé 

téve a csoportos tanulás mellett az egyéni „hangos” tanulást is. Kategóriák kialakításával 

szeretnénk segíteni a jobb tanulmányi eredményt elérő tanulókat. Az első kategóriás tanulóknak 

lehetőségük lesz saját szobájukban történő felkészülésre. Úgy vettük észre, hogy elég sokan 

szeretnének első kategóriás tanulmányi eredményt elérni, ezért nagyon figyelnek órákon és 

felkészülnek a következő napra, így jó eredményeket érnek el tanulóink. Ennek meg is lett a 

hatása, ugyanis a kollégium féléves tanulmányi átlaga, javult az előző évhez képest. Tavaly 

3,47-es tanulmányi átlaga volt a tanulóknak, az idén félévkor 3,71. Több tanuló kitűnő 

tanulmányi eredményt ért el. Sajnos vannak, akik nem tudták felvenni a tanulás ritmusát, így a 

jó eredmények mellett a bukások száma is megnőtt, összesen 25 tanuló bukott meg egy, két 

vagy több tantárgyból. Természetesen, ezekre a tanulókra jobban oda kell figyelni, hogy év 

végére sikeresen tanévet zárjanak. 

A pandémia, vírushelyzet megváltoztatta életüket, a tanulók hazamentek, és így iskolánk 

és a kollégium is áttért az online oktatásra. A kollégiumi munkaközösség is bekapcsolódott a 

tantermen kívüli digitális oktatásba. A kollegák feladatokat küldtek el a közös online felületen, 

és segítették őket a házi feladat megoldásában. Támogatják és ösztönözik tanulóinkat a 

naprakész tanulásra az eredményes tanulmányi munka érdekében, segítik az egyes tantárgyakat 

tanító kollegák munkáját, mindezt azért, hogy a közös célok, a jobb tanulmányi eredmények 

mailto:csengerady586@gmail.com
http://www.ady-csenger.edu.hu/


Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium 

4765 Csenger, Honvéd u. 5. 

Tel: 44/ 520-126; Fax.: 44/ 520-125 

E-mail: csengerady586@gmail.com 

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu 

 

17 
 

megvalósulhassanak. A digitális oktatás nem csak a kollégiumban, de az iskolában is sok 

kérdést, esetleges hiányosságot hozott felszínre, melyeket szeretnénk mielőbb orvosolni. A 

számítógépek számának növelése, az internetes hálózat, a WiFi teljesítményének javítása, a 

digitális oktatói anyagok, szoftverek beszerzése, illetve a tanári kar digitális kompetenciáinak 

fejlesztése is elsődleges tervek közt szerepel. 

 

1.10 Intézmény kapcsolatrendszere 

Intézményünk vezetői és oktatói szoros kapcsolatot tartanak a tanulók egészségügyi, 

gyermekvédelmi és szociális ellátása, továbbtanulása és a pályaválasztás érdekében több 

intézménnyel és céggel. Nálunk a tanuló a legfontosabb, ezért az oktató-nevelő munka 

érdekében, a megfelelő szakemberek rendszeres személyes konzultációt tartanak egymással, a 

gyerek érdekében. Közös értekezletek, iskolai rendezvények látogatása, ünnepélyek rendezése, 

hivatalos módszertani bemutatók és gyakorlatok tartása, szakmai előadások, online, levél vagy 

telefonos ügyintézés, ezek között a legfontosabbak.  

Feladataink eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatunk van a 

fenntartóval, a Kisvárdai Szakképzési Centrum vezetőivel, a napi ügyintézéshez szükséges 

dolgozóival és a közös szakképzési iskolákkal és az NSZFH illetékes szakembereivel. A 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, Kormányhivatallal, a helyi, 

csengeri, a környékbeli és a járáshoz tartozó önkormányzatokkal, általános iskolákkal, oktatási 

intézményekkel (Csenger, Tyukod, Porcsalma, Pátyod, Csengersima, Ököritófülpös és az 

erdőhát iskoláival) szoros kapcsolatot tartunk. Belföldi és külföldi testvériskolával 

(Nagykároly, Zilah, Szatmárnémeti, Tasnád), nevelési tanácsadó szolgálattal, gyermek- és 

ifjúságvédelemi hatóságokkal, családsegítő központtal, gyermekjóléti szolgálattal, gyermek- és 

egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel, alapítványokkal, egyházak 

képviselőivel, szervezetekkel, intézményekkel, egyesületekkel. Ezeket a kapcsolatokat 

szeretném a jövőben is fenntartani, erősíteni és a kívánalmaknak megfelelően tovább terjeszteni 

más intézmények, cégek, személyek bevonásával. 
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Intézményünk duális partnerei szakmák szerint: 

 Pincér-vendégtéri szakember szakma: Hotel Schuszter- BTSZ Csenger Kft., Kraszna 

Vigadó Kocsord 

 Szakács szakma: Hotel Schuszter- BTSZ Csenger Kft, „Petőfi Sándor” Könyvtári 

Közművelődési és Intézményfenntartó Központ, Ököritófülpösi Közös Önkormányzati 

Hivatal, Tyukod GAMESZ, Porcsalma Szociális Szolgáltató Központ, Sz-Sz-B megyei 

„Viktória” Egyesített Szociális Intézmény Győrtelek, Kölcsey Ferenc Turisztikai és 

Vendéglátó Központ Szatmárcseke, Kraszna Vigadó Étterem és Rendezvényterem, 

Kocsord 

 Pék szakma: Ferr-Trade Kft., Czuri Pékség 

 Cipőkészítő szakma: Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft 

 Kőműves szakma: Pallér 2 Kft, Csengeri Városüzemeltetési Nonprofit Kft, Porcsalmai 

Településüzemeltetési Nonprofit Kft 

 Sportedző (labdarúgás) - sportszervező szakma: Csenger Városi Sportcentrum, 

Csenger FC 

 Pedagógiai munkatárs-(pedagógiai asszisztens): Csengeri Riskó Ignác Óvoda, 

Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 

 Kisgyermekgondozó,- nevelő: Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ, 

Mosolyvirág Bölcsőde 

 

Környezetünkben, iskolánkban lehetőség van a szakképzések bővülésére, amely 

megélhetési lehetőséget biztosít a végzett tanulók számára, pl. pincér, szakács, kőműves, 

cipőkészítő, érettségire épülő szakmák közül a pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), 

pedagógiai és családsegítő munkatárs, kisgyermekgondozó, -nevelő, és sportedző. Amennyire 

lehet, bővíteni kell a szakmaszerzési profilt, oly módon, hogy a végzős diákoknak az elsőszámú 

munkaerőpiacon nagyobb lehetőségük legyen az elhelyezkedésre, munkavállalásra. Iskolánk 

évek óta jó kapcsolatot ápol a szakmai gyakorlati helyet biztosító cégekkel, vállalatokkal, a 

helyi cipőgyárral, valamint a kis és középvállalkozókkal. Szakmai igazgatóhelyettesként 

minden évben elmentem a nagyobb gyárak, üzemek vezetőihez és megbeszélést tartottunk, 

hogy milyen munkaerőre van szükségük, és hogy az iskola mit tud ebben segíteni. Ebben a 
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tanévben sikerült olyan szakmát beindítani, amire évek óta nem volt példa, és ezzel segítve a 

helyi munkaerőhiány csökkentését. 

Természetesen ebben benne van a térség, a járás, a város és a környező települések 

lakosságmegtartó képességének növelése is. Ennek érdekében a város önkormányzati vezetése 

lépéseket tett. Állami segítséggel büntetés végrehajtási intézetet szeretne építeni a meglévő ipari 

parkban, amelyet intézményünk humánerőforrással, szakemberek képzésével, a rendészeti 

szakgimnáziumi végzőseivel kívánja segíteni. A szakközépiskolai, technikumi képzés jövője 

mindenkor a gazdálkodó szervek, cégek igényétől és a mindenkori oktatáspolitikától függ.  

  

mailto:csengerady586@gmail.com
http://www.ady-csenger.edu.hu/


Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium 

4765 Csenger, Honvéd u. 5. 

Tel: 44/ 520-126; Fax.: 44/ 520-125 

E-mail: csengerady586@gmail.com 

Honlap: www.ady-csenger.edu.hu 

 

20 
 

2. Fejlesztési elképzeléseim 

Számomra nagyon fontos, hogy „vonzó iskolát” sikerüljön kialakítani Csengerben. Az 

iskola külső képével, belső tereinek rendezettségével, tisztaságával, otthonosságával, 

célszerűségével, fejlesztésével (eszközök, tanremek, tanműhelyek, egyéb helyiségek) legyen 

vonzó oktató, tanuló és az itt dolgozók számára. Példaként hasson a tanuló további életében, 

legyen büszke az intézményre, az itt oktató tanárokra és érezzen a tanuló késztetést iskolánk 

megóvására, esetenként gyarapítására. 

Az intézmény vezetésének, igazgatónak, -helyetteseknek kulcsszerepe van az intézmény 

hatékony működtetésében. Nagyon gyorsan változó világunkban az iskolák értékteremtési 

képességének megőrzése, fejlesztése folyamatos feladatunk. Lényeges, hogy megértsük és 

felfedjük a változásokból eredő szükségleteket és megtaláljuk a helyes utat. Fontosnak tartom 

a vezetők, munkaközösség-vezetők, képzési tanács, oktatók véleményét, az ötleteiket, 

javaslataikat szeretném beépíteni a vezetői döntésmechanizmusába. Ezzel együtt az oktatás, a 

tanítás, a pedagógusok, az oktatók kreatívabbá, innovatívabbá válhatnak, és az iskola ez által 

hatékonyabban működhet. Arra szeretnék törekedni, hogy munkámat erős szakmaiság 

jellemezze, egységben a kollégáimmal való szoros kapcsolattartási rendszerrel, együttműködve 

az oktatói egység megteremtésével. Olyan közösségformálásra törekszem, amely képes a 

szakmai megújulásra, lépést tud tartani a változásokkal, és illeszkedik az innovációs célokhoz. 

Szeretném elérni a közös tenni akarás, együtt gondolkodás, az „egy hajóban evezés” egységét, 

a közös célrendszer megvalósítása érdekében. Eredményeket csak összetartással lehet elérni, 

melyhez olyan iskolavezetés szükséges, aki azonosulni tud ezekkel az elvekkel. Csapajátékos 

vagyok, és szeretnék továbbra is az lenni, akit jellemez a közösségben munkálkodás és a 

közösségalkotás egysége.  

Véleményem szerint ennek legfontosabb elemei a következők: 

 egymás segítése, támogatása, együttműködés 

 az iskola céljainak megvalósítása, kreatív- és innovatív gondolkodás 

 elkötelezettség a feladatok és az eredmények iránt, komplex problémamegoldó 

képesség 

 kognitív rugalmasság 

 professzionális szakmaiság, tökéletességre törekvés 

 kollegák motiválása 
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Szeretném, ha az oktatók, dolgozók elsajátítanák a tanítás és a szakmai munka iránti 

pozitív hozzáállást és a pozitív szemléletet. Bízom abban, hogy a kollegákat tudom lelkesíteni, 

motiválni és értékelni erkölcsi értelemben. Fontos, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott, 

biztonságos munkakörnyezetet tudjunk biztosítani a diákok és a tanárok számára. Ezáltal 

eredményesen, kiemelkedően tudjanak teljesíteni. Támogatni szeretném a kollegák újításait, 

kezdeményezőkészségeit, továbbtanulási, továbbképzési elképzeléseiket, szakmai 

fejlődésüket, új szakmák, diplomák szerzését. Hiszem, hogy az intézménynek folyamatosan 

meg kell újulni, szem előtt tartva a munkaerő-piaci helyzetet és a piacképes oktatás elvárásait. 

Nagyon fontosnak tartom a hatékony szervezeti kommunikációt, mert megfelelő 

kommunikáció hiányában eredménytelenné válhat a feladat ellátása, elvégzése. Egy iskola 

számára mindig kardinális kérdés a tanuló-oktató, valamint az oktató-oktató közötti 

konfliktuskezelés is. Az iskolai életben nap, mint nap találkozunk ezzel a problémával. A 

konfliktusok elkerülhetetlenek, melyek megfelelő és kulturált kezelése pedagógiai és vezetői 

feladat is egyben. Biztosítani kell a kollegák számára a szükséges védelmet és az esetleges 

problémákat időben, kulturáltan kell megoldani.  

Napjaink iskolavezetésének menedzseri mentalitással is kell rendelkeznie. A vonzó 

iskolához, meg kell teremteni az oktatási célok megvalósításához szükséges eszközöket és a 

feltételeket. A menedzseri tevékenységnek mindenkor a nevelési-oktatási célokat kell 

szolgálnia. A tanulói létszámot a beiskolázás támogatásával, az intézmény presztízsének 

növelésével, eredményeink kiemelésével, a médiák (Tv, rádió), online lehetőségeink 

felhasználásával és vonzó iskola megvalósításával lehetne bővíteni.  

Nagyon fontosnak tartom az intézmény szervezeti kultúráját, hogy már az iskolába való 

belépéskor milyen környezet fogadja az idelátogatót. Hogyan fogadják, milyen a légkör az 

intézményben. Fontos számunkra, hogy az intézménybe érkezők első benyomása pozitív 

legyen. Olyan fizikai környezetet szeretnénk kialakítani, amely külső megjelenésében is tükrözi 

az intézményi célokat, vagyis megfeleljen a 21. század elvárásainak. Szerintem a „vonzó 

iskola” hatékony iskola épületet, tantermeket, tanműhelyeket, berendezéseket és digitális 

eszközöket valamint innovatív iskolai bútorokat foglal magába. Belső dekorációs projektet 

szeretnék elindítani az intézményben. A takarékosság elvét figyelembe véve támogatom 

környezet- és energiatudatos gazdálkodást. Napelemek felszerelésével sok költséget tudnánk 
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megspórolni. Jó és előre gondolkodó döntésekkel segítem az iskola és a kollégium hatékony 

újítását, gazdaságos működését. Fontosnak tartom, hogy az iskola saját bevételi forrását tudja 

növelni, például az intézmény (rész) épületeinek bérbeadásával. 

 

3. Szakmai fejlesztési elképzeléseim 

Az iskola jövője szempontjából lényeges, hogy az oktatott szakmák megfeleljenek a 

munkaerőpiac és a társadalom elvárásainak. A szakképzési rendszer átalakítását követve a jövő 

nemzedék kilátásainak javítása érdekében meg kell teremteni az élethosszig tartó tanulás 

lehetőségét, hogy ez által az iskolából kikerülő fiatalok hasznos, hatékony és értékes tagjai 

legyenek az ország gazdaságának. Ez szemléletváltást követel az iskola dolgozóitól, vezetőitől 

is. 

Az intézmény hatékony és sikeres működtetéséhez elengedhetetlen a vezető és helyettesei 

közötti pontos munkamegosztás. Tapasztalataim szerint, lényeges a feladatok és feladatkörök 

egyértelmű meghatározása, fontos, hogy mindenki tisztában legyen oktatói és szaktanári 

kötelességeivel, ezzel is segítve egymás munkáját, melynek célja a jól szervezett, színvonalas 

szakmai oktatás. Fontosnak tartom, a szakmai munkaközösségek, valamint a szakmákhoz 

kapcsolódó közismereti tárgyakat tanító oktatók összehangolt munkáját. Vezetőként arra is 

szeretnék figyelmet fordítani, hogy minél több oktató rendelkezzen szakvizsgával, ezzel is 

biztosítva az oktatott szakmák tanításához és vizsgáztatásához kapcsolódó személyi feltételeket 

(humánerőforrás fejlesztése). 

A tárgyi eszközök bővítését különböző pályázatok és a Szakképzési Centrum 

támogatásával szeretném fejleszteni, korszerűsíteni, valamint új tanműhelyeket kialakítani. A 

tárgyi eszközökre vonatkozó igényeket a szaktanárok javaslatai alapján rangsoroljuk, mivel az 

eredményes szakmai vizsgákhoz elengedhetetlen a megfelelő eszközök megléte, fejlesztése 

(például még több új számítógép, laptop a tantermekben, teljes iskolai internet lefedettség), a 

digitális környezet kialakítása. 

Kiemelten fontosnak tartom a szakmai versenyeken való részvételt és a versenyeztetés 

támogatását. Az oktatás során elképzelésemben szerepel a tehetséges tanulók támogatása, 

tehetséggondozásuk, valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása és a digitális 

kompetencia fejlesztése. Nem az elit tanulóról kell álmodozni, hanem a legjobbat kihozni a 

jelenlévő diákokból.  
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Intézményünkben esti képzés formájában felnőttoktatás is történik. 3 éve dolgozom ezen 

a területen és örülök, hogy sikerült 40%-kal növelni a tanulói létszámot. Mivel jelenleg is nagy 

hangsúly van a szakképesítés megszerzésén, iskolánk fontosnak tartja, hogy minél többen 

szerezzenek szakmai végzettséget. Szakmai igazgatóhelyettesként is arra törekedtem, hogy 

szoros kapcsolat alakuljon ki a térség gazdasági szereplőivel, így nagyobb lehetőség nyílik arra, 

hogy a szakmát szerzett tanulók tanulmányaik befejezése után munkát vállalhassanak a 

térségben (piacképes oktatás).   

Lényegesnek tartom a Szakképzési Centrum kínálta együttműködési lehetőségek 

kihasználását, a határmenti kapcsolatok tovább építését, és a külső szakmai kapcsolatok 

fejlesztését. Ezen elképzelések megvalósítása az internetes szakmai portálokhoz történő 

csatlakozással, vagy személyes tapasztalatok szerzésével lehetséges. 

 

4. Záró gondolatok 

Hiszek abban, hogy kollegáimmal közösen, együttműködve még lendületesebbé, 

dinamikusabbá tudjuk tenni térségünk oktatását, szakmai képzését, és ez által intézményünket 

is. Tovább kell vinni az eddigi elképzeléseket, és a szatmári térség munkaerő igényét 

figyelembe véve, olyan oktatási profilt kell létrehozni, amely segíti a tanulók elhelyezkedését, 

továbbtanulását. Arra szeretnék törekedni, hogy biztosítsam kollegáim számára azt a szakmai, 

pedagógiai, oktatói és vezetői támogatást, melyben hatékonyabban dolgozhatnak, valamint azt 

a kellemes munkahelyi légkört, ahol mind a diákok, mind pedig az oktatók, dolgozók jól és 

megbecsülve érzik magukat. A Szakképzési Centrum vezetőivel, a környező 

polgármesterekkel, képviselőkkel és intézményünk oktatóival, dolgozóival közösen szeretnénk 

fejleszteni iskolánkat és elképzeléseinket megvalósítani a jövő nemzedékének érdekében. 

Együttműködés és nyitás a világra. Talán ezek az érzések, vágyak kéz a kézben 

járhatnak egy csengeri ember fejében, lelkében. 

 

Csenger, 2021. augusztus 27.  

        …………..……………………….. 

         Barcsay István 
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