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VEZETŐI  PROGRAM   

 

Kérem, engedjék meg, hogy a vezetői programom elé hitvallásom összefoglaló mondatát 

megjeleníthessem: 

„A siker nem igényel magyarázatot. 

A kudarc nem veszi figyelembe az alibit.” 

(N.Hill ) 

 

Jómagam a demokratikus vezetési  felfogás mellett  köteleztem el magam. Úgy  vélem,  a 

vezetés lényege nem a szubjektumban, hanem a szituációban van. Fontos a szervezeti 

integritás és a folyamatosság  biztosítása. Azt a vezetői  elvet  vallom, hogy a problémákat a 

legközelebbi  szinten kell  megoldani.  

 A munka szeretetére és fegyelmére, az emberi méltóság sérthetetlenségére, az önkritikára, a 

türelemre, a bizalomra és az együttműködési készségre, a pedagógus mesterségre építem 

vezetői munkámat, ezt várom el munkatársaimtól is. A tantestület tagjaival folyamatos lesz a 

továbbiakban is a kapcsolattartásom, így az együttműködés várhatóan zavartalan lesz 

köztünk. 

 

 

„Tedd azt, amit másoktól is megkívánnál. 

Ne döntsél soha egy csoport kényszerítő hatása alatt. 

Vállald feltétel nélkül döntésed felelősségét! 

Cselekedj úgy, hogy a konfliktusokat ki lehessen hordani, 

Viszont e folyamatnak ne legyenek legyőzöttei!” 

(Ruppert Lay)   

 

Az   intézmény törvényileg elfogadott  pedagógiai  dokumentációval rendelkezik, melyek  

meghatározták a szervezet  szakmai  irányvonalát.  Ennek  felülvizsgálata  szükséges  hosszú  

távon   a  társadalmi  konszenzus és az  elfogadott  pedagógiai értékítéleti  mező  mentén.   

Befejezendő  és  továbbvitelre  köteles  az  új  intézményvezető  az  elnyert  pályázatok  

megvalósításának és befejezésének vonatkozásában, ugyanakkor  a forrásbővítő  szerep a mai  

támogatási  viszonyok  között  nem képzelhető  el  új  pályázatok  beadása nélkül.   

Szakmai,  korrekt együttműködésre vállalkozom az intézmény fenntartójával.  



 

Az intézmény vezetői szintjeit részletesen meghatároztuk.  A közös munka a jövőben is csak 

úgy képzelhető el, hogy a vezetés minden szintjén tudatossá válik a személyes felelősség. 

Ehhez olyan működési rendszert szeretnék megvalósítani, ahol 

 a kiszámíthatóságon belül minden szervezetten történik 

 az értékelés, az elismerés, vagy éppen az elmarasztalás rendszeresen megtörténik 

 a  szervezet összes dolgozója ismeri jogait, kötelességeit, s előre tudja, hogy a tanév 

során milyen oktatási, nevelési, közművelődési feladatok hangsúlyosak 

 a vezetésben részt vevő valamennyi fél maximálisan segíti a tartalmi munka 

szempontjából prioritást élvező tevékenységeket. 

 

„A legtöbb minőségi program két lehetséges ok egyike miatt mond csődöt: 

- van bennük rendszer szenvedély nélkül, vagy 

- szenvedély rendszer nélkül” 

(T. Peters) 

 

 Olyan munkahelyi légkör megteremtését tűztem ki célul, ahol a tolerancia és a kölcsönös 

bizalom fontos értéket képvisel. Szeretném, ha az intézmény összes dolgozója azt érezhetné, 

hogy a vezetés erkölcsi és anyagi (a lehetőségeken belül) megbecsülésére számíthat. Ehhez 

azonban elvárom mindenki részéről a színvonalas teljesítményt a közös célok megvalósítása 

érdekében. 

Az elmúlt 5 évben az intézményen belüli munkaközösségeket újraszerveztük. Az új vezetők 

elkötelezetten az iskolai dokumentumok mentén az iskolai érdekeit messzemenően 

figyelembe véve vezetik csoportjaikat. Véleményüket kikértem és a jövőben is várom 

megválasztásom esetén. Olyan intézményt vettem át 5 éve, amelyben kisebb csoportok 

próbálták részérdekeiket képviselni. Így 5 év elteltével nyugodtan leírhatom, hogy léteznek 

viták, de a pedagógusok közössége egy irányba halad, a jól működő elfogadott Irinyi Iskola 

megvalósításának irányába. Ez a közös munka, annak feltételeinek biztosítása, a közös 

vélemény kialakítása továbbra is fontos lesz számomra.  

 

 

 

 

 


