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1. Pályázati nyilatkozat 

 

 

Alulírott, Fridrikné Várhegyi Renáta (Miskolc, 1980.05. 09. személyi igazolvány szá-

mom: 907406BE, oktatási azonosítóm: 77632125047) pályázatot nyújtok be az Emberi 

Erőforrások Minisztere által meghirdetett, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, vala-

mint a Közszolgálati Állásportálon 2018. február 27-én közzétett pályázati felhívás 

alapján a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetői beosztásának ellátására. 

 

 

Kijelentem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekez-

désében foglaltaknak, valamint a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek meg-

felelek, az ezekről szóló igazolásokat, okmányok másolatát mellékelem. 

 

 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a teljes pályázati anyagom sokszorosításához és 

továbbításához a döntéshozók és a véleményezők felé.  

 

 

Nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok személyes adataimnak a pályázattal összefüggés-

ben való kezeléséhez.  

 

 

Nyilatkozom arról, hogy a pályázat az én szellemi termékem, megírásához az iskolai 

dokumentumokat és a hatályos jogszabályokat hívtam segítségül. Ahol más forrást 

használtam, ott forrásmegjelölést alkalmaztam.  

 

 

Nyilatkozom, hogy ügyeim viteléhez teljes cselekvőképességgel rendelkezem.  
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Pályázatomhoz mellékelem a következő dokumentumokat: 

 

 az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai hely-

zetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket 

 

 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló 

okmányok másolata 

 

 a BME által kiadott igazolás a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga záró-

vizsgájának dátumáról 

 

 szakmai önéletrajz 

 

 a legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazo-

lás, munkakör megnevezésével) 

 

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

valamint annak igazolására, hogy nem állok olyan foglalkoztatástól való eltiltás 

hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé 

 

 

Miskolc, 2018. március 27. 

 

Fridrikné Várhegyi Renáta 
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2. Szakmai önéletrajz 

 

   

Europass  
Önéletrajz  

 

 

Személyi adatok 

Vezetéknév / Utónév Fridrikné Várhegyi Renáta 

Cím 
 

3525 Miskolc, Estike utca 46., Magyarország 

Telefonszám 
 

Mobil: (+36) 30 3264 993   

E-mail 
 

varhegyireni@yahoo.com 

Állampolgárság 
 

magyar 

Születési dátum 
 

1980.05.09. 

Neme Nő 

  

Betölteni kívánt munkakör 
/ foglalkozási terület 

Intézményvezető / oktatás 

  

Szakmai tapasztalat 
 

 

Időtartam 2001.augusztus-  

Foglalkozás / beosztás angol nyelvtanár 

Főbb tevékenységek és 
feladatkörök 

angol nyelv oktatása, nyílt nap felelős, tankönyvfelelős, osztályfőnök 

A munkáltató neve és címe Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium, 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5. 

Tevékenység típusa, ágazat Köznevelés; Oktatás 

  

  

mailto:varhegyireni@yahoo.com
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Tanulmányok 
 

 

Időtartam 2017 február – jelenleg (befejezés: 2018. június 01.)  

Végzettség / képesítés  Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Budapesti Műszaki Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Műszaki Pedagógia Tan-
szék  
Állami egyetem 

Időtartam 2016 szeptember – 2017 május 

Végzettség / képesítés Angol mesterképzési szak, MA 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar  
Állami egyetem 

  

Időtartam 2003-2005 

Végzettség / képesítés Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító szak 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar  
Állami egyetem 

  

Időtartam 1998-2001 

Végzettség / képesítés Angol nyelvtanári szak, BA 

Oktatást / képzést nyújtó 
intézmény neve és típusa 

 
 

Tréningek, továbbképzések 
 

Időtartam 
 

Végzettség / képesítés 
 

 
 

Időtartam 
 

Végzettség / képesítés 
 

 
 

Időtartam 
 

Végzettség / képesítés 
 

 
 
 
 

Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar  
Állami egyetem 

 
 
 
 
2018 
 
Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) peda-
gógus moduljaihoz 
Akkreditált pedagógus továbbképzési program 

 
2016 
 
„Egyezzünk meg! Mediációs lehetőségek az iskola életében” 
Akkreditált pedagógus továbbképzési program 
 

 
2015 
 
Pályaorientációs konzulens képző tréning 
Akkreditált pedagógus továbbképzési program 
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Egyéni készségek és 
kompetenciák 

 

 

  

Anyanyelv Magyar 

Egyéb nyelv(ek)  

Önértékelés  Szövegértés Beszéd Írás 

Európai szint (*)  Hallás utáni 
értés 

Olvasás Társalgás Folyamatos 
beszéd 

 

Nyelv  C2 angol C2 angol C2 angol C2 angol C2 angol 

Nyelv  A2 német A2 német A2 német A2 német A2 német 

 (*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei 

  

Társas készségek és kompetenciák Jellemző rám az alkotókészség. Alkalmazkodó képességem jó, de a közös munka 
sikere érdekében az irányításra törekszem. 
Kommunikációs készségem kiváló (előadói tapasztalat anyanyelven és angol nyel-
ven) 
Fordítói képességek 
A csapatszellem híve vagyok, kiváló a kapcsolatteremtő képességem; Kollégákkal, 
tanulókkal történő kommunikációm hatékony. 

  

Szervezési készségek és 
kompetenciák 

Precíz munkavégző képesség. Oktatás-szervezési feladatok széleskörű ellátása. 
Nevelési, oktatási munkához kötődő szervezési ismeretek (szakmai bemutatókon, 
kiállításokon való megjelenés szervezésében) 
Vizsgáztatási gyakorlat 

  

Műszaki készségek és 
kompetenciák 

Racionális gondolkodásmód, strukturált tervezés 

  

Számítógép-felhasználói 
készségek és kompetenciák 

Felhasználói szintű MS Word, Excel, Power Point ismeretek 

  

Művészi készségek és 
kompetenciák 

A zene szeretete, jó vizuális készség 

  

Egyéb készségek és kompetenciák Kreatív vagyok. Gondolkodásmódom rendszerszemléletű, munkavégzésem precíz. 
Kommunikációs készségem jó, mind szakmailag, mind mentálisan folyamatosan 
fejlesztem magam. 

  

Járművezetői engedély(ek) „B” kategóriás jogosítvány 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/hu
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3. Bevezető gondolatok, bemutatkozás 
 
 

„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel! 
Minden más csak erő- és időpocsékolás.” 

 
/Nisargadatta Maharaj 

hindu bölcs/ 

 
 
Pedagóguscsaládból származom. Nagyapám Hejőpapiban kántortanítóként dolgozott, 

majd a református iskola igazgatója lett. Nagymamám tanítónő volt. Nagyszüleim 

1946-tól Miskolcon éltek, nagymamám a Tóth Pál Nőnevelő Intézeti Leánylíceum és 

Tanítóképzőben tanított, nagypapám a Ságvári utcai általános iskolában, ahol később, 

- egészen nyugdíjazásáig - az intézmény igazgatója volt. Édesapám húga énektanárként 

vonult nyugállományba, míg nagybátyám gordonkaművész tanárként és intézményve-

zető-helyettesként dolgozik Budaörsön. Unokanővérem hegedűtanár, nővérem angol-

orosz szakos tanár egy miskolci gimnáziumban.  

 
A miskolci Herman Ottó Gimnázium végzős diákja voltam, amikor úgy döntöttem, 

hogy én is a családi hagyományokat követem és pedagógus leszek. Szeretem a gyereke-

ket és van türelmem hozzájuk. 2001 júniusában végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsé-

szettudományi Karának angol nyelvtanári szakán, és 2001 augusztusában a Zrínyi 

Ilona Gimnáziumban kezdtem el dolgozni. Hamar megtaláltam a helyem a tantestület-

ben, és a diákokkal is sikerélményem volt. Egy-két éven belül a pályaválasztási kiállítás 

felelőse lettem, és a nyolcadikosok számára szervezett nyílt napok koordinálása is az 

én feladatom lett, amit napjainkban is én szervezek. Kipróbálhattam magam az alapít-

ványi bálokon és dalversenyen is, mint műsorvezető. A 2016/2017-es tanévben tan-

könyvfelelősként a tankönyvrendelésbe is bekapcsolódtam, ebben a tanévben is szíve-

sen vállalom ezt a feladatot. 2003-2005 között a tanítás mellett elvégeztem a Miskolci 

Egyetem Bölcsészettudományi Karának Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfor-

dító szakát, ahol bár ismereteimet és tudásomat bővíthettem, mégsem gondoltam arra, 

hogy a fordítás vagy a tolmácsolás lehet az én utam. 2006-2010 között voltam első al-

kalommal osztályfőnök. Azt gondolom, sokat tanultam azokból az évekből és megannyi 

tapasztalatra tettem szert, így a jelenlegi osztályomban sok mindent másképp csinálok. 

 
Ebben szerepet játszik az is, hogy van két kisfiam, és anyaként máshogyan látom a vi-

lágot, és az elvárásaim is ennek megfelelően változtak a mai tizenévesekkel kapcsolat-

ban. 
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A gyermekeimmel otthon töltött évek alatt elvégeztem egy pályaorientációs konzulens 

képzőt, mert fontos számomra, hogy tudjak segíteni a hozzám forduló diákoknak. Az a 

tapasztalatom, hogy a jelenlegi pályaorientáció még mindig távolságot tart a középis-

koláktól, így terveim közt szerepel a pályaorientációs fogadóórák és előadások gyako-

ribb szervezése és megtartása a diákok számára. 

 
A 2015/2016-os tanévtől ismét aktív tagja vagyok a tantestületnek. Ebben a tanévben 

lehetőségem nyílt egy mediációs tanfolyam elvégzésére, ahol rengeteget tanultam ma-

gamról, másokról, és megtanultam az alternatív konfliktuskezelés technikáját. A 

2016/2017-es tanév sok változást hozott az életemben. Igazgatónő rám bízta a bejövő 

kilencedikes francia két tanítási nyelvű osztály osztályfőnökségét, elvégeztem a Mis-

kolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának angol mesterképzési szakát, aminek má-

sodik félévében, 2017 februárjában párhuzamosan elkezdtem a Budapesti Műszaki 

Egyetem  Gazdaságtudományi Karán a Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási vezető 

és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakát. Megterhelő, de nem meg-

oldhatatlan feladat volt helyt állni a munkahelyemen, a két egyetemen, és nem utolsó 

sorban otthon. Éreztem, hogy egyre több mindenre vagyok képes, inspiráltak az új tan-

tárgyak, és arra jutottam, hogy ez az a terület, ami igazán érdekel, hiszen megszerzett 

ismereteimmel hatékonyabbá és eredményesebbé tehetem az iskolámat. 

 
Az idei tanév őszén elvégeztem a második félévet a Budapesti Műszaki Egyetemen, és 

úgy döntöttem kérvényezem a harmadik és negyedik félév összevonását, hogy a diplo-

mámat minél hamarabb a kezemben tudhassam, és pályázhassak az iskolám intéz-

ményvezetői állására. A pedagógus önértékelésem folyamatban van, a Pedagógus-2 mi-

nősítési eljárásra március hónapban jelentkeztem.  

 
Számomra az olyan iskola a fontos, amelyben az eddig megtalált értékek továbbvitele, 

hagyományok megőrzése mellett a pedagógiai munka minőségének javítása, a folya-

matos megújulásra törekvés mindennapos követelmény. Mindemellett releváns az is-

kolai élet minden szereplőjének lehető legnagyobb elégedettsége. Tudom, hogy az is-

kola akkor lesz sikeres, ha a szervezet tagjainak egyéni céljai harmóniában vannak a 

szervezet céljaival. 

 
17 éve kezdtem a pedagóguspályát ebben az iskolában. Minden, amit a szakmáról ta-

nultam, ehhez az intézményhez köt, így különösen szívemen viselem a „Zrínyi” sorsát. 
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A sok év alatt alaposan megismertem az intézmény munkájának minden részletét, a 

legtöbb nagyszerű kollégámmal sok éve dolgozom együtt, tisztában vagyok munkájuk-

kal, lehetőségeikkel, értékeikkel. Büszke vagyok arra, hogy közülük néhányan megke-

restek azzal, hogy vállalkozzam az iskola vezetésére. Hiszem, hogy munkatársaimmal 

közösen képesek vagyunk arra, hogy az intézmény a mégoly nehéz időszakokat is túl-

élve, folyamatos megújulási képesség mellett igazi értékadó, értékteremtő iskolává le-

hessen. Kinevezésem esetén minden szaktudásommal ennek érdekében fogok tevé-

kenykedni. 
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4. Az iskola rövid története 

 
 

 „A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle él.” 
 

/Bábel Balázs 
római katolikus pap/ 

 
 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium egykori alapító intézménye adományokból és a re-

formátus egyház anyagi támogatásával 1846. szeptember 8-án kezdte meg működését, 

Karacs Teréz vezetésével. A Nőnevelő Intézet egy bérházban kapott helyet a Szirma ut-

cán, a Vay-féle házban. 20 évvel később a Tiszáninneni Református Egyházkerület lett 

az iskola fenntartója, igazgatója pedig 1872-ig Dóczy Gedeon volt. 1866-ban az iskola a 

Palóczy utcába költözött, ahol 1872-ben Tóth Pál, az intézmény későbbi névadója vette 

át az intézmény vezetését, és egészen 1903-ig igazgatta az iskolát. 

 
1908-ban lett az iskola hivatalosan középiskola, hivatalos leánygimnázium. 1938-ban 

megnyílt a másik leányiskolai típus, a leánylíceum, melyhez 1944/45-ben, illetve 

1945/46-ban tanítóképzői 5. évfolyam is csatlakozott. 1948-tól az iskola állami intéz-

ményként, Tóth Pál Nőnevelő Intézeti Leánylíceum és Tanítóképző néven működött.  

Az 1950/51-es tanévben új nevet vett fel az iskola, mint Állami Vámos Ilonka Leány-

gimnázium. Az 1956-os események alatt Sárközi Andor tanár úr volt az igazgató, és a 

minisztériumtól kért névváltoztatás eredményeképpen iskolánk Zrínyi Ilona nevét 

1957-től viseli. 

 
Az intézmény a 60-as, 70-es években egyenletesen fejlődött, híressé vált a városban 

magas szintű nyelvoktatásáról. Angol és orosz tagozat működött a gimnáziumban, il-

letve a diákok tanulhattak német, olasz, francia és latin nyelvet is. 

Az ének és rajz, mint művészeti tagozat beindítása nagymértékben gazdagította nem-

csak a hírnevét, de sok kulturális tevékenység is jellemezte, így sokat adott Miskolc vá-

rosának is. A 80-as években a tagozatok bővültek, a nyolcadikos diákok számára ma-

gyar-, történelem-, biológia-, számítástechnika és matematika tagozatot is kínált az is-

kola. 

 
1989 fontos év volt az intézmény történetében, hiszen a Tiszáninneni Református Egy-

házkerület visszaigényelte a Kálvin János utcán álló épületet.  
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1995 év végén városunk közgyűlése úgy döntött, hogy az épületet átadja a Református 

Egyházkerületnek, az iskola pedig 600 tanulójával és 53 pedagógusával 1996 augusz-

tusában átköltözött mostani helyére, a Nagyváthy utca 5. szám alá. Ezt az épületet 

1908-ban emelték Miskolc első állami általános iskolája számára. Kormányzati forrás-

ból felújították az épületet, illetve hozzáépítettek egy 1162 négyzetméteres új szárnyat. 

Ekkor indult be a drámatagozat és az angol-francia két tanítási nyelvű tagozati képzés 

is.  

 
2000. április 14-én avatták fel gimnáziumunk névadójának, Zrínyi Ilonának a mell-

szobrát, amelyet bronzból készített Varga Éva szobrászművész. Hiszem, hogy Zrínyi 

Ilona élete példaként szolgálhat nemcsak számunkra, hanem a mai ifjúság számára is. 

 

 

„Csak tanulj szorgalmasan.  
Ne feledd: nincs e világon szebb és dicsőbb dolog, mint a becsületes név és jó hír. 

Ez soha meg nem hal, hanem örökké él.” 
 

Zrínyi Ilona búcsúlevele fiához, II. Rákóczi Ferenchez (1692) 
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5. Helyzetelemzés 

 
5.1 Az intézmény alapfeladata 

 

 Gimnáziumi nevelés és oktatás  

 Öt és négy évfolyamos gimnáziumi oktatás ezen belül  

 angol két tanítási nyelvű oktatás  

 francia két tanítási nyelvű oktatás  

 emelt szintű oktatás vizuális kultúra tantárgyból  

 emelt szintű oktatás dráma tantárgyból  

 emelt szintű oktatás mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy-

ból 

 köznevelési típusú sportiskola 

 általános tantervű emelt szintű matematika oktatással  

 Többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű ta-

nulók iskolai nevelése, oktatása 

 
5.2 Infrastruktúra, tárgyi és dologi feltételek 

 
Gimnáziumunk 1996-tól működik jelenlegi épületében. Akkor felújították az épületet, 

illetve megépült a plusz szárny, viszont azóta a tornacsarnok felújításának kivételével, 

jelentősebb beruházás nem történt. Összességében az iskola tárgyi adottságai jók. A 

magyar szecesszió jegyében épült több mint százéves főépület és a későbbi szárnyépü-

letek barátságos környezetet biztosítanak a tanuláshoz. Tantermek, szaktantermek, 

számítógéptermek és hozzájuk kapcsolódó szertárak segítik az oktató-nevelő munkát. 

Az intézmény több ezer kötetes könyvtárral, három részre osztható tornateremmel, 

színház- és próbateremmel, menzával és büfével áll a tanulók rendelkezésére. 

 

Sajnos az épített környezetünk egyre inkább elhasználódik, gyakran jelentkeznek prob-

lémák. Az iskola épülete több helyen beázik, számos helyen pereg a vakolat a külső fa-

lakról. Rossz állapotban vannak a mosdók, a sportudvar felújításra szorul. Sok helyen 

elhasználódott a padló, a folyosók és a tantermek festése megkopott, lehangoló látványt 

nyújt. 
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2014-ben informatikai fejlesztések történtek intézményünkben. Miskolc városa pályá-

zati forrásból 8 tanteremben szereltetett fel interaktív tantermi csomagot, valamint a 

Digitális közösség projekt elnyerésével és megvalósításával a város iskolánk számára is 

biztosított 30 darab laptopot. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően már 14 tante-

remben használhatunk digitális táblát, és kollégáimmal mindannyiunk számára laptop 

áll rendelkezésre az oktatás segítésére. 

 

Az iskolához tartozó megújult tornacsarnokot 2017. november 10-én adták át. Az épít-

kezés a vállalt határidőn belül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el.   

 

A mintegy 60 millió forintos rekonstrukció amellett, hogy a testnevelés óráknak helyet 

biztosít, a jövő tehetséges sportolóinak is bázisa lesz, hiszen a 2017/2018-as tanévben 

elindult iskolánkban a köznevelési típusú sportosztály. A beruházáshoz a Miskolc Vá-

rosi Sportiskola nyújtott be pályázatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségé-

hez, akik TAO keretből finanszírozták tornatermünk korszerűsítését. 

 
5.3 Tanulói adatok  

 
A 2017. október 1-jei statisztika és a 2018. március 02-i állapot szerint: 

 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Tanulói  

létszám 
547 499 465 426 424 

Osztályok száma 16 15 14 13 13 

Lemorzso- 

lódás 
4 5 4 13 0 

SNI 8 4 4 3 2 

BTMN 4 4 2 3 3 

Magántanulók 3 0 3 2 2 

Bejárók 213 199 161 167 156 

Kollégisták 52 36 35 31 36 

 

Hátrányos helyzetű tanulóink száma a 2017/2018-as tanévben: 28 fő 

Halmozottan hátrányos tanuló: 2 fő 
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5.3.1 A tanulók szociokulturális háttere 

 
A rendszerváltás utáni évek társadalmi és gazdasági változásai negatívan sújtották tér-

ségünk lakóit. A társadalmi elszegényedés, a munkahelyek elvesztése, és az életmód-

váltás következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. A szociális 

hátrányok enyhítése céljából iskolánk lehetőséget próbál teremteni az ilyen családból 

érkező tanulók segítésére. Az itt dolgozó pedagógusok rugalmasan reagálnak a változó 

helyzetekre és feladatokra. A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium jellemzője, hogy tanulói 

hasonló neveltetésűek, a család és az iskola értékrendje összhangban van. Intézmé-

nyünk nyitott minden tanuló számára, aki elfogadja oktatási és nevelési programját, és 

a tanulmányi követelményeket teljesíti. 

 
Minden tanévkezdéskor helyzetelemzést végzünk az osztályfőnökök közreműködésé-

vel. Hátrányos helyzetűnek tekintik a munkanélküli, rokkant szülők gyermekét, rende-

zetlen lakáskörülmények között élő tanulót, továbbá mindazokat, akik csonka család-

ban, árván élnek, akiknek szülei elváltak, különélnek vagy nevelt gyerekek, továbbá 

testi, érzékszervi fogyatékosságuk, tartós betegségük van. Bizonyos szempontból hát-

rányos helyzetűek azok is, akik szüleiktől távol tanulnak, nem minden hétvégén talál-

kozhatnak velük, mint például a határon túli magyar diákok. 

 
A tanulók 40%-a bejáró a város szélesebb környezetéből vagy kollégista, a diákok na-

gyobbik része miskolci lakos. A gimnázium kollégiumi férőhelyet biztosít a miskolci 

lakhatási lehetősséggel nem rendelkező diákok számára. A felvételkor elsőbbséget él-

veznek a távolabb lakók és a rosszabb szociális helyzetű tanulók. 

 

5.3.2 Mérési-értékelési eredmények 
 

Tanulmányi eredmények 

 

A legmagasabb tanulmányi átlagot minden évben a végzős osztályok érik el, ezen belül 

is általában a két tanítási nyelvű osztályok teljesítenek a legjobban. 

 

Más évfolyamok és más tagozatok összehasonlításakor azt kell mérlegelni, hogy keve-

sebben vagy többen érték-e el az adott eredményt, esetleg tanulnak-e emelt óraszám-

ban más tantárgyat. 
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A 2014/15-ös tanévben 499 diák járt az iskolába és a kitűnők száma 32 volt (6,4%), míg 

az előző, 2013/2014-es tanévben 547 diákból 26 lett kitűnő (4,7%). Az utóbbi két tan-

évben 12% felett volt a kitűnő tanulók száma. 

A gimnáziumunkban a bukások száma csökken, és megfigyelhető hogy az évismétlések 

jobb teljesítményre sarkallják a gyengébben teljesítő, kevésbé motivált tanulókat. 

 

Iskolánk 2009-től Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpontjának akkreditált vizsga-

helye, emellett az EURO Nyelvvizsga Központtal is kapcsolatunk van, így diákjainkat 

célirányosan tudjuk a nyelvvizsgára felkészíteni. 
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Érettségi eredmények 

 
 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Érettségire je-

lentkezők száma 

 

126 

 

131 

 

95 

 

100 

 

92 

Középszintű 

érettségi átlag-

eredménye 

 

74% 

 

76% 

 

78% 

 

71% 

 

nincs adat 

Emelt szintű 

érettségi átlag-

eredménye 

 

69% 

 

68% 

 

71% 

 

64% 

 

nincs adat 

 
A középszintű vizsgákon mindig, míg az emelt szintű érettségin közel 70% felett telje-

sítenek diákjaink. A legjobb eredményt mindig a két tanítási nyelvű osztályok érik el. 

Minden évben emelt szintű vizsgaközpont is vagyunk, így diákjaink helyben vizsgáz-

hatnak. 

 
Célnyelvi érettségi 

 
2016/2017-es nyelvi érettségi eredmények 

 
Francia célnyelv emelt szinten 64% 4,64 

Történelem francia nyelven emelt szint 57% 4,00 

Történelem francia nyelven középszint 76% 4,00 

Francia célnyelvi civilizáció középszint 73% 4,35 

 
Angol célnyelv emelt szint 81% 4,94 

Történelem angol nyelven emelt szint 68% 4,66 

Történelem angol nyelven középszint 90% 4,88 

Angol célnyelvi civilizáció középszint 73% 4,35 

 
Kompetenciamérés 

 
Arra törekszünk, hogy az intézményünkben végzett tanulóink olyan kompetenciákkal 

rendelkezve hagyják el az iskolát, ami lehetővé teszi továbbtanulásukat és beilleszke-

désüket a munka világába.  



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2018  FRIDRIKNÉ VÁRHEGYI RENÁTA 

 

18 
 

Az országosan mért mutatók összehasonlításként szolgálnak számunkra, megmutatják 

erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Intézményünkbe jellemzően jó, de nem ki-

magasló tanulmányi eredményű tanulók jelentkeznek.  

 

A 2017-es kompetenciamérés eredményeiből jól látható, hogy az öt állami fenntartású 

miskolci gimnázium közül valamennyi az országos átlag felett teljesített. A városi rang-

sorban gimnáziumunk a harmadik helyen végzett, megelőzve a Diósgyőri és az Avasi 

Gimnáziumot.  
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Eredményeink minden évben az országos átlag felett vannak.  

 

NETFIT 

 
A NETFIT program küldetése, hogy népszerűsítse és tudatosítsa az élethosszig tartó 

fizikai aktivitás jelentőségét és az egészségtudatos életvezetés értékeit az iskoláskorú 

diákok, családjaik és a köznevelés szereplői körében. Négy fittségi profilban, kilenc mé-

rés segítségével jellemzi a tanulók állóképességét, erejét, hajlékonyságát és testössze-

tételét.  

Ezen az egységes egészségközpontú fittség mérésen iskolánk diákjainak tavalyi ered-

ményei átlagosnak mondhatóak az országos eredményekhez képest. A szoftver egyéb-

ként személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, konkrét 

ajánlásokat is megfogalmaz a fejlesztés érdekében. Két kolléga elvégezte a NETFIT tan-

folyamot, hogy segíteni tudjon a hozzájuk forduló diákoknak, illetve nyárra az érintett 

tanulók meg is kapták a fejlesztésre szoruló területeket és a javasolt feladatokat, vala-

mint a táplálkozásra vonatkozó ajánlásokat. 

 
5.4 Beiskolázás 

 
Iskolánk egyik nagy feladata minden évben a beiskolázás. Ennek egy jól kidolgozott, 

működő rendszere van.  

2013 2014 2015 2016 2017

Szövegértés átlageredménye
országosan

1620 1597 1606 1610 1613

Szövegértés átlageredménye az
intézményben

1743 1724 1739 1737 1755

Matematika átlageredménye
országosan

1640 1631 1645 1641 1647

Matematika átlageredménye az
intézményben
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Folyamatosan nő az érdeklődés iskolánk iránt a nyolcadikos diákok körében. Ebben 

szerepe van az új képzések indításának is.  

 
5.4.1 Képzéseink 

 
2001-ben kezdődött a két tanítási nyelvű angol és francia oktatás, amely ötéves gimná-

ziumi képzés. Előzetes nyelvismeret nem szükséges, a nyelvoktatás kezdő szintről in-

dul. A diákok az első évben heti 18 órában tanulják az angol, illetve francia nyelvet, a 

második évtől három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) a választott 

célnyelven tanulnak. Az ötödik év végén két tanítási nyelvű érettségi vizsgát tesznek, 

amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Tanítvá-

nyaink a felsőfokú oktatási intézmények idegen nyelvű képzésein is folytathatják tanul-

mányaikat. 

 

A legnagyobb érdeklődés minden évben az angol két tanítási nyelvű oktatás iránt mu-

tatkozik, ez évben több mint tízszeres volt a jelentkezők száma. Második helyen az ál-

talános tantervű képzés áll, ahová több mint 20%-kal többen jelentkeztek, mint a tava-

lyi évben. A dobogó harmadik helyén az mozgóképkultúra és médiaismeret emelt 

szintű oktatása végzett, ahol a média szövegértési és lényegkiemelő készségek fejlesz-

tése a cél.  
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Az emelt dráma képzésünket a színház, az anyanyelv, az irodalom és a média olyan 

területei iránt vonzódó fiatalok választják, akiknek fontos a személyes jelenlét, a meg-

szólalás, akik szeretnék, hogy kapcsolatteremtő képességük, személyiségük, beszéd-

készségük, kreativitásuk fejlődjön. Főleg ahhoz nyújt segítséget, hogy a tanulók felké-

szüljenek a humán és művészeti területeken történő továbbtanulásra a felsőoktatás-

ban. 

 

Vizuális kultúra képzésünkön tanulóink emelt óraszámban tanulják a rajzot a négy év 

során. A kreatív vizuális gondolkodás és feladatmegoldás képességének fejlesztésére 

törekszünk. Aligha találkozhatunk olyan jelentősnek mondható nevelési rendszerrel a 

legrégibb időktől napjainkig, amely ne utalna a művészeti, az esztétikai nevelés fontos-

ságára. A vizuális kultúra osztályainkban a művészet által formálódnak a tanulóink 

olyan személyiségvonásai, mint az alkotókészség, a jó ízlés, de bölcsője minden pozitív 

erkölcsi tulajdonság fejlesztésének is. 

 

Valamennyi jelenlegi képzésünk jövőjét az érintett képzést irányító tanárok biztosított-

nak látják. 
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5.4.2 Tanulói lemorzsolódás 

 
Bár nincs az iskolánkban lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló, 2017-ben bekerült 

egy EFOP-os pályázatba, „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények tá-

mogatása címmel”. A projekt keretében 450 köznevelési intézmény kap komplex és dif-

ferenciált intézményfejlesztési támogatást az iskolai lemorzsolódás megelőzésének tá-

mogatása érdekében. A projekt intézményre szabott, amelynek koordinálását egy elhi-

vatott mikrocsoport végzi intézményünkben. A folyamatot támogató mentorral állandó 

kapcsolatban állnak. 

 

A helyzetelemzés elkészült, kiválasztották a helyzetelemzésre épülő intézményfejlesz-

tést támogató differenciált szolgáltatási csomagot. Az intézkedési terv elkészítésének 

határideje 2018. május vége. 

 
5.5 Humánerőforrás 

 
5.5.1 A nevelőtestület összetétele 

 
Az iskola pedagógusai különböző társadalmi réteghez tartozó, különböző szociális 

helyzetű gyerekek nevelését, oktatását végzik. Az iskola pedagógiai alapelvei között ki-

emelt helyet kap a tanulók személyiségének tiszteletben tartása, a gyerekek önállóságra 

nevelése, valamint a társadalmilag elfogadott normák szerinti viselkedés elsajátítta-

tása. 

 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatban az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, 

tudatosítása, a tanulók közösségi nevelése és nemzeti nevelése kap hangsúlyt (ünnep-

ségek, versenyek szervezése). Az iskola erősségei között említik a kreativitást, az inno-

vációt, illetve a pedagógusok elhivatottságát. Az iskola nevelői a tanítási – tanulási fo-

lyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a ta-

nulói aktivitás biztosítását, a kritikus gondolkodást, a problémamegoldást és a diffe-

renciálást. 

 

A pedagógusok létszáma 37 fő. Óraadóink száma 7 (2 nő, 5 férfi). 17 fő rendelkezik pe-

dagógus szakvizsgával, hatan mesterpedagógusok. Többen tanulnak további szakképe-

sítésért, másik szak vagy szakvizsga megszerzéséért, illetve mesterpedagógus címért. 

Egy kolléga gyakornok besorolású, két fő tanul a doktori címért. 
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A korfát tanulmányozva a nevelőtestület összetételén látszik, hogy nagyon kevés a pá-

lyakezdő a tantestületben, és meglehetősen sokan fognak az elkövetkezendő években 

nyugdíjba vonulni. Az is látható, hogy kevés a férfi tanár. 

 
Az iskola hagyományai erősítik a nevelő-oktató munkát. Továbbképzések, helyi szak-

mai napok, a munkaközösségek rendszeres tanácskozása, aktív kapcsolattartása más 

munkaközösségekkel, illetve külső szervezésben indított továbbképzéseken való rész-

vétel, a felmenő rendszerű versenyeztetés mind az iskolánk szakmaiságát erősítik. 

 
Kiemelt figyelmet kap az intézményben a tanulási és innovációs készségek, az életve-

zetési- és karrierkészségek fejlesztése. Az iskolában dolgozó pedagógusok rugalmasan 

reagálnak a változó helyzetekre és feladatokra. Legtöbben a diákok érdekét tartjuk 

szem előtt, szeretettel, türelemmel és elfogadással neveljük tanítványainkat. 

 
5.5.2 Nevelést és oktatást közvetlenül segítők, technikai dolgozók 

 
2013-ig a nem pedagógiai munkát végzők száma valamennyi technikai dolgozót ma-

gába foglalta. 2013 és 2017 január 1. között már csak a nevelést és oktatást közvetlenül 

segítők tartoztak ebbe a kategóriába, az ő munkáltatójuk a Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ volt, majd 2017 január 1-től a technikai dolgozók az Miskolci Közintéz-

mény-működtető Központtól visszakerültek a Miskolci Tankerületi Központhoz. 
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Jelenleg a nem pedagógusként dolgozókhoz tartoznak a nevelő-oktató munkát közvet-

lenül segítők, illetve a technikai alkalmazottak, azaz a gazdasági ügyintéző, a takarító 

személyzet, portások, udvaros és karbantartó. Létszámuk 2012-höz képest jelentősen 

csökkent. Jelentős változásként könyvelhetjük el, hogy a gazdasági ügyintéző kolléga 

mindennapos munkájának irányítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. 

 
A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók munkája az iskola működéséhez, a 

nevelő-oktató munka gördülékenységének biztosításához nélkülözhetetlen. A munka-

társak száma öt fő. Két iskolatitkár segíti a mindennapos adminisztrációs munkát, egy 

fő rendszergazda végzi az informatikai háttérmunkát, egy fő oktatástechnikus és egy fő 

laboráns segíti a kollégákat a mindennapi feladatok elvégzésében. Ezen feladatok ellá-

tása rendkívül fontos, és tapasztalataim szerint a nevelő-oktató munkát segítő kollé-

gáim jól végzik munkájukat.  

 
Iskolapszichológus is rendelkezésünkre áll; heti egy alkalommal, 4 órában fordulhat 

hozzá bármelyik tanulónk vagy a nevelőtestület tagjai előzetes bejelentkezés alapján. 

Egyre több diák érti meg és érzi, hogy segítséget kaphat tőle. Az iskolai védőnőhöz is 

bátran fordulhatnak és fordulnak is diákjaink. 

 
5.6 Diákönkormányzat 

 
A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tanulóinak képviseletére és tevékenységének szer-

vezésére a Diákönkormányzat jogosult. Célja, hogy elősegítse a demokratikusan mű-

ködő iskolaközösség, a sokszínű diákélet kialakulását, megőrizze és továbbadja a ''zrí-

nyis'' diákhagyományokat. A DÖK önálló évenkénti munkatervvel rendelkező válasz-

tott szervezet, amelynek minden osztálytitkár a tagja. Oktatási ügyekben egyetértési, 

egyeztetési, javaslattételi és véleményezési jogköre, illetve érdekvédelmi funkciója van. 

A patronáló tanár évente továbbképzést szervez a DÖK vezetőinek, havonta illetve 

szükség esetén tájékoztatja az osztálytitkárokat. Tanévenként diákközgyűlésen értékeli 

az előző év munkatervét. 
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5.7 A szervezeti kultúra megjelenési formái 

 
Természetes és mesterséges szimbólumaink 

 
A köznevelési intézményekben az eseményeknek ritmusa van, folytatólagosan követik 

egymást, mely történések szervesen beépülnek az intézmények kommunikációs rend-

szerébe, informális úton terjednek, és kommunikációs stílust közvetítenek. Generációk 

örökítésével szájhagyomány útján terjednek a mítoszok, legendák, amelyek szintén az 

intézményi kultúra jegyei. Minden nevelési intézménynek szüksége van olyan rendsze-

resen ismétlődő rendezvényekre, melyek összetartják a tantestületet és a diákságot, 

erősítik a kötődésüket az iskolához, és nem utolsósorban, életben tartják az értékrendet 

és a tradíciókat. A jeles napok, az ünnepek nálunk is kiemelkedő jelentőséggel bírnak. 

A tanévnyitó ünnepély a szalagavató és a ballagás szintén a hagyomány ápolásának 

fontos része. 

 
A közös élményre épülő ceremóniák és szertartások, mind valami érték felszíni meg-

nyilvánulási formái. Lényeges elem hogy ezek az események, rendszeresek és beépül-

nek az iskola naptárába (pl. Gólyatábor, a gólyák avatási rítusa, Nyílt napok, Iskolai 

pontverseny). 

A mi intézményünkben is vannak mítoszok és legendák, régi történetek.  

Az iskolánk nyugállományú tanárairól portréfilmeket készítünk, amelyeket honlapun-

kon és az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon teszünk közzé. Iskolánkra jellemző a 

hagyományőrzés, hagyományápolás, amelyet markánsan jelenít meg minden évben az 

évkönyv. „Akikre büszkék vagyunk” néven emlegetjük azokat a volt tanulóinkat, akik 

sokat vagy valami nagyot tettek az iskola céljai elérése érdekében, vagy egyéni teljesít-

ményük az iskola jó hírét öregbíti. A „hősök” gyakran viselkedési modellként is szolgál-

nak mások előtt. 

 
A fizikai megjelenésnek, a munkahely kinézetének, az iskola épületének szintén szemé-

lyiségformáló hatása van. Miskolc egyik legszebb középületében működik gimnáziu-

munk, amelyet kiadványainkban és honlapunkon is büszkén mutatunk meg. A közös 

nyelvnek, mint természetes szimbólumnak értékmegőrző, értékközvetítő szerepe van 

az iskolában. 

 
A természetes szimbólumok mellett az intézményt jellemzik a mesterséges szimbólu-

mok is. Ha ezek rendszerben vannak, akkor erősítik az iskola hitelességét. 
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Gimnáziumunk mesterséges szimbólumaihoz tartoznak az idézetek, a jelmondatok is. 

Iskolánk jelmondata névadójához méltó módon egy idézet, amelyet Zrínyi Ilona írt bú-

csúlevelében fiához, II. Rákóczi Ferenchez. 

 

Egyenruhát diákjaink nemzeti ünnepekkor és a végzősök ballagáskor, illetve az érett-

ségi vizsgákon viselnek. Más ünnepekkor, hangversenyeken és színházlátogatáskor a 

tanulóink fekete nadrágot - a lányok szoknyát-, és fehér felsőt, a fiúk fehér inget visel-

nek. Jó ötletnek tartom a jövőben a fiúk számára az egységes nyakkendő bevezetését, 

ami erősíti az összetartozást. 

Iskolánkban intézmény-feliratos póló is van, ezt testnevelés órán, gólyatáborban és pá-

lyaválasztási kiállításon, illetve nyílt napokon viselik a diákok. 

 
www.zrinyigimnazium.hu  A 21. században egy köznevelési intézmény sikerét is haté-

konyan támogatja a profi internetes megjelenés. A honlap manapság egyre nagyobb 

jelentőséggel bír, lehetőséget ad az iskola arculatának bemutatására. A látogató egyet-

len dolog miatt jön a weboldalra, az pedig a tájékozódás. Tájékozódni, érdemleges in-

formációt összegyűjteni pedig a tartalomból tud. Ennek érdekében újult meg 2015-ben 

a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium honlapja. A jobb áttekinthetőség és a felhasználói 

élmény növelése érdekében módosítások kerültek bevezetésre a honlapon. 

Kérdés, hogy elérheti-e céljait egy oktatási intézmény, aki nemzetközi kapcsolatokra 

törekszik, ha weboldalán csak magyar nyelvű információ található? 

Mivel 2014-ben a több mint 3 milliárd internethasználó közül legfeljebb 10 millióan 

beszéltek magyarul, egy kizárólag magyar nyelvű honlap az érdeklődők 99,5%-át biz-

tonságos távolságban tartja. Az egynyelvű honlap a potenciális látogatók 0,5%-hoz szól.  

 
Tanítási időn kívüli programok 

 
Régebben az alapítványi bálokon találkozhattak a szülők és a tanárok, ahol egy egész 

estét tölthettünk együtt. A rendezvényeken mindig színes műsorral léptek fel a dráma 

tagozatos diákjaink. 

A 2012/2013-s tanévtől az addig februárban megrendezett bálokat a Szüreti mulatság 

váltotta fel, amelyet októberben rendezünk meg, nem sokkal a tanévkezdés után. Ez a 

rendezvény az iskolai alapítvány, a Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány szá-

mára gyűjt pénzt.  

http://www.zrinyigimnazium.hu/
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Az osztályok standokat állítanak, ahol különböző lekvárokat, befőtteket, mézeket, 

aszalt gyümölcsöket, ajándéktárgyakat és finomabbnál finomabb süteményeket lehet 

vásárolni tallérokért. Az elmúlt három évben már nemcsak a szülők, hanem a diákok is 

részt vehetnek a rendezvényen, így egy kicsit közelebbről megismerkedhetünk egymás-

sal egy kötetlen program keretében.  

 
Tanévenként öt alkalommal színházi előadásokon veszünk részt, illetve háromszor 

hangversenyre is eljutunk. Minden évben május végén kerül megrendezésre a Művé-

szeti Napok rendezvénysorozata, amelynek része a rajzos tanulók kiállítása és a drámá-

sok évfolyamonkénti vizsgaelőadása. A Frankofónia márciustól majdnem egy hónapon 

át tartó rendezvénysorozattal várja a francia két tanítási nyelvű csoportokat, akik szinte 

teljes létszámmal vesznek részt a rendezvényeken.  

 
Az osztálykirándulásokon kívül van más tanulmányi kirándulási kínálatunk diákjaink 

számára. Felváltva látogatnak el évente Franciaországba és Angliába a két tanítási 

nyelvű tagozat tanulói, de a többi diák is részt vehet ezeken a tanulmányi utakon.  

A végzős évfolyam tanulói az őszi szünetben Krakkóba, míg a tavaszi szünet előtt a bu-

dapesti Terror Házába látogatnak el.  

 

A Diákönkormányzat minden évben megszervezi a lelkes patronáló tanárokkal a gólya-

tábort a leendő kilencedikes diákok számára augusztus utolsó hetében, melynek foly-

tatásaként, illetve lezárásaként kerül sor az első tanítási hét végén a gólyaavatóra.  A 

Diákönkormányzat karácsonyi vásárt is szervez.  

 
Menő menzák az iskolákban 

 
A „Menő menzák az iskolákban” egy egészséges étkezést népszerűsítő program, 

amelyre iskolánk nyertes pályázatot nyújtott be, melynek maximális keretösszege 20 

millió forint.  

A pályázatot célja, hogy a diákok elsajátítsák az egészséges táplálkozáshoz szükséges 

ismereteket, formálja szemléletüket, és javítsa a köznevelési intézmények étkeztetési 

körülményeit. 

 
A gyermekek harmonikus testi, szellemi, valamint lelki fejlődéséhez különösen fontos 

a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás. Ebben az életkorban a kiegyen-

súlyozott táplálkozás a fejlődés és a növekedés egyik alapfeltétele.  
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Ekkor alakul ki az ízlésük, a táplálkozási szokásaik, a helyes étkezési mód és a kulturált 

étkezési magatartás. Az ekkor megszerzett ismeretek meghatározó befolyást gyakorol-

nak egész további életükre. Nem utolsósorban a gyermekek rendszeres, életvitelszerű 

testmozgása, illetve a megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozása is bizonyítottan hozzá-

járul az iskolai teljesítményhez, segíti a tanulást és csökkenti az iskolai hiányzások szá-

mát. A projekt szakmai megvalósítása rendkívül színes lehetőségeket kínál. 

 Ismeretterjesztő programokat az egészséges táplálkozás jegyében 

 Kérdőíves kitöltetése és kiértékelése, dietetikai szaktanácsadás, illetve konzul-

táció biztosítása csoportfoglalkozás keretében mind a tanulók, mind pedagógu-

sok és közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára.  

 Ivókút létrehozása, vagy egyéb ivóvízvételi hely (pl. ballon, szűrőberendezés) 

létrehozása és folyamatos biztosítása a projekt teljes időszaka alatt.  

 Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdeké-

ben. Ide tartoznak a tájékoztató napok, és akár az ételkóstolás szülők és diákok 

számára, főzőversenyek szervezése, illetve olyan fórumok, ahol népszerűsíthet-

jük az egészséges táplálkozást. 

 Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táp-

lálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében: edényzet, bútorzat és 

eszközfejlesztés az étkezőkben, csakúgy, mint tankert, vagyis iskolai fűszerkert 

létrehozása és gondozása.  

 
Választható önállóan támogatható tevékenység lehet tankonyha létrehozása és beren-

dezése; gyümölcskínáló és salátabár biztosítása. 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam iskolánk esetében 24 hónap, 

2019. november hónappal bezárólag. 

 
5.8 Iskolai Közösségi Szolgálat 

 
„2016. január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra 

közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Közösségi szolgálat: szociális, környezetvé-

delmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, 

anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai fel-

dolgozása.”1  

                                                            
1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, Magyar Közlöny 162. szám, 2011. december 
29. 
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Az IKSZ szervezett keretek közt végezhető olyan tevékenység, ami a helyi közösségek 

hasznára van. Ezek a megmozdulások nemcsak egyénileg vagy kisebb csoportokban 

történhetnek, hanem egész osztályok is részt vehetnek benne. A közösen végzett 

munka, erősíti az osztály összetartozását. Így nem csak szolgálatot teljesítenek, hanem 

megtanulnak együttműködni, kreatívan gondolkodni, empatikusan viselkedni, konf-

liktust kezelni, döntést hozni, és nem utolsósorban felelősséget vállalni. Fejleszti sze-

mélyes és szociális kompetenciájukat, olyan tudást kapnak, amit az iskolapadokban 

nem tudnak elsajátítani. A tapasztalati tanulást segíti elő azzal, hogy valódi helyzetek-

ben kell megállni a helyüket.  

 
Kutatások bizonyítják, hogy a közösségi szolgálat során jelentősen fejlődik a tanulók 

önbizalma és önismerete, valamint szociális készségeik, és javul iskolai teljesítményük 

a sikerélményeknek köszönhetően. Ezért is fontos, hogy a diákok megtalálják a szá-

mukra megfelelő közösségi szolgálatot, és az elvégzett szolgálat után legyenek képesek 

reflektálni arról.  

 

5.9  Az iskola kapcsolatrendszere 

 
Belső kapcsolatrendszer: 

A Zrínyi Ilona Gimnázium Tanulóiért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy támoga-

tásával hozzájáruljon az intézmény oktató-nevelő munkájának minőségi javításához. 

Támogassa a hátrányos helyzetű, jó tanulókat. Segítse tanulóink nevezését különböző 

versenyeken, és jutalmazhassunk minden kiemelkedő teljesítményt, egyrészt a sport, 

másrészt különböző tanulmányi területeken egyaránt. Az alapítvány bevételét elsősor-

ban az adóból való 1 %-os befizetések jelentik.  

Belső kapcsolatrendszerünk további szegmenseit a munkaközösségeink együttműkö-

dése, a Szülői választmány és a DÖK jelenti. Az iskolai Diákönkormányzat a vezető ta-

nár irányításával sok, az iskola életét színesítő program szervezésében vesz részt. Az 

iskolában működő Diáksport Egyesülettel fennálló kapcsolatot a továbbiakban szüksé-

gesnek látom erősíteni, és az együttműködés egyéb formáit kialakítani, hiszen sokat 

tesznek, tehetnek iskolánk egyre szélesebb körű elismertségéért.  

A szülőkkel való kapcsolattartás nagyon lényeges eleme az iskolai életnek. A rendszeres 

szülői értekezleteken és fogadóórákon túl kollégáim rugalmasak, és meghallgatják a 

felmerülő szülői kéréseket, problémákat. A szülőkkel kapcsolatot tartunk az elektroni-

kus naplón keresztül is.  
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Külső kapcsolati rendszerünk: 

A Zrínyi Ilona Gimnázium hat évtizedes fennállása alatt meglehetősen sok külső part-

nerrel került kapcsolatba. Ezek az együttműködések általában mindkét fél megelége-

désével jöttek létre, és működnek ma is. A város szinte valamennyi közművelődési, kul-

turális intézményével (színház, mozi, könyvtárak) kapcsolatban állunk. Különböző ok-

tatási-nevelési intézményekkel (óvodák, általános iskolák, középiskolák, egyetemek) is 

vannak együttműködési területeink. Kontaktusunk van a fenntartóval, működtetővel 

és más külső intézményekkel. Évek óta együttműködünk a Miskolci Tankerületi Köz-

ponttal, az Oktatási Hivatal Miskolci Pedagógiai Oktatási Központjával, a Miskolci 

Nemzeti Színházzal, a Miskolci Egyetemmel, a Cinemis Kft.-vel, a pedagógiai szakszol-

gálattal. A Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézetéből jönnek a lelkes kínai nyelvtaná-

rok. Bár a kínai nyelv oktatása iránt nem túl nagy az igény, az érdeklődők aktívan vesz-

nek részt az órákon. Két tanulónak tavaly nyáron lehetősége volt elutazni Kínába, ahol 

életre szóló élményekkel gazdagodtak.  

 

Partnereink a Francia Köztársaság Külügyminisztériuma, Franciaország Nagykövet-

sége, a Kétnyelvű Iskolákért Egyesület, a Franciatanárok Magyarországi Egyesülete, 

Magyar-francia két tanítási nyelvű iskolák és a Miskolci Alliance Française.  

A kapcsolatok ápolása és bővítése a továbbiakban is fontos feladata kell, hogy legyen a 

mindenkori vezető számára az iskola presztízsének fenntartása érdekében, megállapít-

ható azonban a jelenlegi külső kontaktunk kevés. 
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6. Nevelési hitvallásom 

 
 

„A gyümölcs hirtelen pottyan le a fáról,  
 de amíg megérik, az hosszú időt vesz igénybe.” 

 
/Nisargadatta 

hindu bölcs / 

 
 
A tanulásról vallott felfogásomat jelentősen befolyásolta Carl R. Rogers, a humaniszti-

kus pszichológia megalapítójának személyiségközpontú megközelítése. 

 
Hiszem, hogy a tanulás egyik alapja a bizalmi elven működő jó iskolai környezet, ahol 

empátiával, feltételekhez nem kötött pozitív odafordulással, hitelesen és nyíltan kom-

munikálnak egymással az iskolahasználók. Ahol tudatos fejlődésre, növekedésre ösz-

tönöz a tanár, és erre törekszik a diák is, mert az együttműködés során megérti saját 

viselkedését, és ennek tudatában képes változni és változtatni. Ahol a diákok megértik 

és elfogadják a szabályokat, és képesek a konfliktusok kezelésére. 

 
Természetesen úgy gondolom, hogy a tanulásnak lényeges és központi eleme az, hogy 

mit kell tanulni. Ha az alapkészségekre épített, a mindennapokban alkalmazható, sok-

színű ismeretekhez jutnak a tanulók, akkor motiváltabbak lesznek a tanulásban, és a 

sikerélmény sem marad el. Ha a tanulók felismerik saját lehetőségeiket és megtalálják 

saját útjukat, akkor ennek hatására kibontakoztatható a bennük rejlő kreatív erő, mely-

nek fejlesztése nélkülözhetetlen az eredményes tanítás-tanulás folyamatában. 

 
Ezáltal lesznek képesek érvényesülni az életben a humanisztikus értékeket képviselve, 

a megalapozott tudással és a magas szintű szociális kompetenciával, és nem utolsó sor-

ban nyitottak maradnak az új tapasztalatokra. 

 

  



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2018  FRIDRIKNÉ VÁRHEGYI RENÁTA 

 

32 
 

7. Vezetői programom 

 

„Ha amit teszel, arra inspirál másokat,  
hogy többet álmodjanak, többet tanuljanak,  

többet tegyenek, és többé váljanak,  
akkor vezető vagy.”  

 
/John Quincy Adams 

amerikai politikus/ 

 

 

A hatályos jogszabályok, a fenntartói elvárások és a pedagógiai program alapján fogal-

mazom meg célkitűzéseimet. Olyan iskolát szeretnék, ahová a gyerekek és a tanárok 

szívesen és örömmel járnak mindennap, mert tudják, hogy ott mindig történik valami 

érdekes, izgalmas dolog. Öröm nélkül nincs hatékony tanulás. 

 

Célom az, hogy a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium stabilan, jó minőségűen, hosszú 

távon fenntarthatóan, a jogszabályokkal összhangban működjön. Az iskola életének 

minden szereplője számára fontos a korszerű, magas színvonalon, megnyugtatóan mű-

ködő iskola. Megtanítja tanulóit tanulni, és megszeretteti a tanulást. A folyamatokat az 

egyes szereplők különböző aspektusból szemlélik, mégis az irány, a cél egységes: a mi-

nőségi iskola. Minden szülőnek fontos, hogy gyermekét igényes környezetben, nyugodt 

körülmények között, szeretetteljes légkörben tudhassa. Az iskolába beiratkozó tanulók 

és szüleik számára a következő célok fontossága domináns: a térségben lakó tanulók-

nak olyan alapműveltséget nyújtson az iskola, amellyel érvényesülni tud a tanuló a 

mindennapi életben, felkészít a továbbtanulásra, segíti a sikeres pályaorientációt, élet-

pálya építést.  

 
Olyan iskolai életet kell és érdemes formálnunk, ahol a „ma is újat tanultam" izgalma 

és újdonsága folyamatosan hat. Ahol a jól végzett munka érzése mindenkiben megvan, 

és akkor is továbblendíti a következő napokban, ha éppen rossz kedve van, vagy csaló-

dott valamiben. Olyan iskolát akarok, ahol szinte „észrevétlenül" tanulnak újat és fon-

tosat, amit azonnal felhasználhatnak az életükben, és majdani általuk választott mun-

kájukban, hivatásukban. 

 
A kreativitás örök az emberben. Mérei Ferenc azt mondta, „Ahol untatnak, onnan me-

nekülj!” A világ nem unalmas és az ember sem az. Ha úgy tanítjuk, hogy a gyerek unja, 

akkor rosszul tanítjuk. A mai gyerekek bátrabbak, kezdeményezőbbek, kevésbé kétel-

kednek saját képességeikben és korlátaikban, szemléletükre a praktikusság jellemző.  
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A tanulási környezetük is kétséget kizáróan megváltozott. A régi módszerek egyre ke-

vésbé bizonyulnak hatékonynak, ezért a pedagógusnak is változnia és tanulnia szüksé-

ges. 

 
A régi és új értékek teljes harmóniájára törekszem. Nagyon fontosnak tartom a meglévő 

hagyományok ápolását, támogatva a megújulási képességet. Az állandóság és változás 

megfelelő egyensúlyban tartása a célom.  

 

Fontosnak tartom az intézmény egyéni arculatának markánsabb megjelenítését. Mitől 

más a „Zrínyi”, mint a többi iskola, mi az, amit mi jobban csinálunk? Miért legyen a 

szülő számára fontos, hogy ebbe az iskolába írassa a gyermekét, és ne máshová? Lé-

nyeges elem a referencia, az iskola hírneve, megítélése. Fontos feladatunk, hogy a je-

lenleg meglévő ismertséget még szélesebb körű ismertség és elismertség váltsa fel. Ez-

zel összefüggésben meghatározó az intézmény meglévő partneri kapcsolatrendszeré-

nek karbantartása, új kapcsolatok kiépítése. Gazdaságilag kiszámíthatóan működő is-

kolát szeretnék, amely a lehetőségekhez igazodva takarékosan működik, és amelyben 

lehetőség nyílik a korszerű oktatáshoz szükséges eszközök beszerzésére, folyamatos fej-

lesztésére is. Mindez a nyugodt, modern, magas szintű oktatási tevékenység megvaló-

sulásához elengedhetetlen.  

 
Munkatársaimnak reális és optimális célkitűzés a biztos munkahely és megélhetés biz-

tosítása. A mai magyar pedagógus társadalom méltánytalanul alacsony társadalmi és 

egzisztenciális elismertség mellett naponta alakítja a jövőt. Hogyan lehetséges ez? Ta-

lán úgy, hogy az anyagi elismertség mellett vannak olyan egyéb motivációs vagy fejlesz-

tési lehetőségek, amelyek cselekvésre késztetik a pedagógusokat. Az oktatás minőségé-

nek egyik garanciája a nagy szaktudású, emberi értékekre igényes tanáregyéniség, 

amelynek megbecsülése, értékelése az egyik meghatározó eleme célrendszeremnek. 

Mindemellett szeretném elősegíteni a jó munkahelyi légkör kialakítását, a megbízha-

tóság, kiszámíthatóság, együttgondolkodás, közös tenni akarás megfelelő struktúráit. 

 
Mivel tanulóink képessége, életkörülményei, szociális helyzete különbözőségeket mu-

tat, rendkívül fontos az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség biztosítása. Ezzel össze-

függésben kiemelt fontosságúnak tartom a tehetséggondozás, felzárkóztatás kérdését. 



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2018  FRIDRIKNÉ VÁRHEGYI RENÁTA 

 

34 
 

A megfelelő módszerek (kompetenciafejlesztés és az együttműködésen, differenciálá-

son alapuló módszerek) elősegítik a képességek kibontakoztatását, a szociális hátrá-

nyok leküzdését, illetve enyhíthetik a tanulási, magatartási nehézségeket. Az ember-

központú oktatási-nevelési stratégiákban hiszek, amelyben a minőségi oktatás precíz, 

tervszerű feladata mellett erőteljes szerepe van a nevelési folyamatoknak.  

 

Az iskola ne csak a tanulás színtere legyen a gyerekek számára, hanem az értelmesen 

eltöltött szabadidőnek is. Sokszor elhangzik az a vélemény, hogy a tanulók sok időt töl-

tenek az iskolában. Egy jó iskolának az nem lehet definíciója, hogy hány órát van jelen 

a gyerek. Az a kérdés, hogy mi történik ott. Ha foglalkozik velük egy pedagógus, válto-

zatos foglalkozásokon vesznek részt, ahol egymással is tudnak játszani, tanulni, az nem 

lehet sok vagy kevés. Együtt élni csak közösségekben lehet megtanulni, erre való az 

iskola. 

 

Fontosnak tartom, hogy az iskolai élet minden szereplője szorongásmentesen, egységes 

alapelvek szerint, de sokszínű pedagógiai palettával végezhesse feladatát. Tudom, hogy 

az intézmény pedagógusai egyéni érdekeltségeiken túl képesek olyan erős összefogásra, 

amelynek eredményeképpen a „Zrínyi” a 21. század értékadó és értékközvetítő iskolá-

jává válhat. 

 

7.1 Szervezetfejlesztési elképzeléseim 

 

"A világon mindenkinek hinnie kell abban, 
hogy képes valami olyasmit nyújtani, 
amit a világ nélküle nem kapna meg."  

 
/Gilbert Keith Chesterton 

angol író, filozófus/ 

 

Gyorsan változó világunkban az iskolák értékteremtési képességének megőrzése, fej-

lesztése folyamatos feladatunk. Lényeges, hogy megértsük és felfedjük a változásokból 

eredő szükségleteket, és megtaláljuk a helyes utakat. Az intézmény vezetőjének kulcs-

szerepe van az intézmény hatékony működtetésében. Milyen vezető szeretnék lenni? 

Erre a kérdésre meglehetősen összetett a válasz, hiszen az iskolai életnek rengeteg ki-

hívása van, amelynek a vezető megpróbál képességeihez mérten megfelelni. Minden-

képpen a demokratikus vezetési stílust helyezem előtérbe. Az ilyen vezetőnek fontos a 

pedagógusok véleménye, ötleteiket, javaslataikat beépíti a döntési mechanizmusba. 
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Ezzel együtt a pedagógusok innovatívabbá válhatnak, az iskola mindenképpen hatéko-

nyabban működhet, amennyiben a vezetőnek sikerül a megfelelő hangsúlyokat megta-

lálnia. Arra törekszem, hogy munkámat erős szakmaiság jellemezze, egységben a kol-

légáimmal való szoros kapcsolattartási rendszerrel, tantestületi egység megteremtésé-

vel. Elérni a közös tenni akarás, együttgondolkodás egységét a közös célrendszer meg-

valósítása érdekében. Csapatjátékos szeretnék lenni - és azt gondolom vagyok is - akit 

jellemez a közösségben munkálkodás, és közösségalkotás egysége. Véleményem szerint 

ennek legfontosabb elemei:  

 erős elkötelezettség a feladatok és eredmények iránt, koncentrálva az odavezető 

út sokszínűségére 

 professzionális szakmaiság 

 nagyfokú érzékenység a beosztottak problémái iránt, nyíltság 

 elvi szilárdság, magas erkölcsi értékrend 

 nem egyéni célok megvalósítása, hanem azonosulás az iskola célrendszerével 

 
Véleményem szerint elengedhetetlen az iskolák oktatási-nevelési céljainak megvalósí-

tásához a korrekt, megtervezett ellenőrzés, amely természetesen nem a hibák keresése 

kell, hogy legyen. A rosszindulatú, csak a hibákat kereső, kutató ellenőrzésre senkinek 

nincs szüksége. A pozitív ellenőrzés feltárja a hibákat, amelyek ismerete fontos ahhoz, 

hogy a későbbiekben jó döntéseket hozhassunk. Az ellenőrzés során feltárt adatokat, 

tényeket tanulmányozzuk, értékeljük, ezekből következtetéseket vonunk le.  

 
Törekedni fogok arra, hogy munkatársaimat képes legyek megfelelően lelkesíteni, mo-

tiválni, és értékelni anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt. Szeretném megtalálni azo-

kat az utakat, amelyek segítségével a megfelelő arányérzék betartása mellett a kiemel-

kedő teljesítményeket jutalmazzuk. Fontosnak tartom, hogy kiegyensúlyozott, nyitott 

személyiséggel, nyugodt, biztonságos munkakörnyezetet biztosítson a vezető a peda-

gógusok számára. Ha kell, tudjon észrevétlen maradni, és hagyni, hogy a megtervezett, 

előkészített folyamatok menjenek a maguk útján. Támogatni szeretném a kollégáim 

kezdeményezőkészségét, újítási törekvéseit, hiszen egy iskola folyamatosan meg kell, 

hogy újuljon, magamat is innovatív személyiségnek tartom.  

 
Munkámat tervszerűség és kidolgozottság fogja jellemezni, vezetői program szerint kí-

vánok dolgozni, amelynek saját dokumentum és archiválási rendszere van. Az iskola 

teljes egészében kölcsönös kommunikációra épül.  
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Megfelelő kommunikáció hiányában alkalmatlanná válhat a vezető feladata ellátására, 

és kommunikációs kultúrája hatással van az iskola egész belső világára. A pedagógu-

soknak nagyon fontos, hogy a feladataik elvégzéséhez szükséges információkhoz meg-

felelő módon és időben hozzájussanak. A konfliktusok magas szintű kezelése elenged-

hetetlen. Az iskolai életben erős frusztráció éri-érheti a pedagógusokat, nap mint nap. 

A konfliktusok elkerülhetetlenek, sőt a szervezet formálódásának, alakulásának fontos 

kellékei, ezek megfelelő, kulturált kezelése a vezető feladata. Mindemellett biztosítson 

védelmet kollégái számára, az esetleges problémákat „házon belül” rendezzék, a külső 

szemlélő számára egységet kell sugároznia.  

 
Elengedhetetlennek tartom, hogy a vezető ismerje a dolgozói munkáját. Különösen 

azokat a feladatokat, amelyeket a munkaköri leírásán túl végez a pedagógus.  

Gyakori probléma, hogy a vezető csak azoknak a munkáját veszi észre, akik látványosan 

dolgoznak, és remekül menedzselik magukat, míg azok, aki csendben végzik értékes 

munkájukat, észrevétlenek maradnak. Ha a vezető jól megfigyeli a tanárok minden te-

vékenységét, részt vesz minden iskolai rendezvényen, versenyen, nagymértékben se-

gítheti egyrészt saját munkáját, másrészt sokat segítheti ezzel a dolgozók saját fejlődé-

sét, hiszen fontos számukra a rendszeres visszajelzés. Megfelelő kompromisszum-kész-

ségre is szüksége van a vezetőnek, de ehhez nagyon szigorú szakmai és erkölcsi korlá-

tok, határok kell, hogy tartozzanak.  

 

A fizikai környezet-teremtésben az igényességre törekszem, mert a tartalom és forma 

egységét fontosnak tartom. Az iskola külső megjelenésében is sugallja az intézményi 

célokat. A mai iskola vezetője nem nélkülözheti a menedzseri mentalitást, szellemisé-

get, ismereteket. A menedzseri munka azonban nem léphet elő meghatározó tevékeny-

séggé, nem léphet a pedagógiai vezetés helyébe, mert fő feladata: a nevelési célok meg-

valósításának érdekében eszközöket, feltételeket teremteni. A menedzseri tevékeny-

ségnek az oktatási-nevelési célokat kell szolgálnia. 

 
A szervezet folyamatos fejlesztését a körülöttünk lévő állandó változások generálják. A 

szervezetfejlesztés egyik lényeges eleme a szervezeti kultúra fejlesztése. Egy iskola szer-

vezeti kultúrája már akkor szembetűnő, amikor valaki belép egy iskolába. Fontos az 

első benyomás, hogyan fogadják, milyen a környezet, milyen a légkör, van-e „gazdája” 

az intézménynek. 
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Sokat tettünk az elmúlt években mindezért, de vannak még feladatok. Meg akarom va-

lósítani, hogy amikor valaki belép az iskolánkba, barátságosan fogadják, pontos tájé-

koztatást kapjon, mind írásban, mind szóban az őt érdeklő kérdésről, jól érezze magát, 

válaszokat kapjon kérdéseire. Ennek egyik eleme a munkahelyi légkör javítására irá-

nyuló törekvésem. Szeretném, ha az összes dolgozó jól érezné magát munkahelyén, és 

kevesebb bezárkózott emberrel találkoznánk. Sok lehetőség van erre: több közös prog-

ram szervezése, csapatépítés, közös tevékenységek. Csapatépítő, kommunikációs, 

konfliktuskezelő tréningeket akarok szervezni, kisebb csoportokban illetve tantestületi 

szinten egyaránt. 

 

A másik fontos törekvésem ebben a témában a csoportmunka kiterjesztése. Hiszek a 

„zrínyis” pedagógusok szakértelmében, intelligenciájában, és azt gondolom, hogy min-

den feladathoz meg lehet találni a megfelelő szakembereket. Azt akarom, hogy a kiala-

kult csoportok az aktuális feladatot önállóan végezzék, természetesen beszámolási kö-

telezettséggel, és a vezető ellenőrzése mellett. Jó lenne, ha a pedagógusok azt látnák, 

hogy a vezetés megbízik szakértelmükben. A jól végzett feladatok értékelésére a tantes-

tület együttműködésével állandó, pontosan követhető értékelési rendszert fogok kidol-

gozni.  

 
Kiemelkedő feladatnak tartom a tanulók neveltségi szintjének javítását. Közös erővel, 

összefogással, tiszta helyzetek teremtésével, megfelelő szabályozással (a házirend be-

tartatásával), a szülői közösség bevonásával, az ügyeleti rend átgondolásával sokat te-

hetünk a probléma megoldása érdekében.  

 
A vezető és helyettesei közötti munkamegosztás pontos meghatározására, a feladatok 

megfelelő elosztására van szükség. A munkaközösségek vezetőinek markánsabb ter-

vező munkájára számítok, amely az iskolai élet egészére kiterjed, nemcsak a szakmai 

munkára.  

 

A munkaközösségeken belül egyenlőbb feladatmegosztásra van szükség, tapasztala-

taim szerint minden közösségben vannak, akik nagyon sokat dolgoznak, míg mások 

kevésbé veszik ki részüket a feladatokból, vagy csak a szigorúan szakmai feladatokra 

koncentrálnak. Szeretném, ha mindenki magáénak érezné az iskola egészének céljait, 

és az ezzel összekapcsolódó feladatrendszerét.  
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Az oktatást-nevelést segítő alkalmazottak munkamegosztásának átszervezését is szük-

ségesnek látom, ennek részletes kidolgozása természetesen annak függvénye, hogyan 

alakulnak a munkakörök a későbbiekben. Az iskola minőségirányítási rendszere kidol-

gozásra került a törvényi előírásoknak megfelelően, ellenben a folyamatos, jogszabá-

lyoknak megfelelő működtetése nem valósult meg időben. A minőségirányítási csopor-

tot szervezni és működtetni kell, az értékelési folyamatok elmaradt egységeit pótolni 

kell. 

 

Az intézmény kommunikációs rendszerében komoly fennakadások vannak.  

Emiatt választottam közoktatási vezetői szakdolgozatom témájául a köznevelési intéz-

mény belső kommunikációs rendszerét és az információáramlás optimalizálását. A 

megkérdezett kollégák válaszai és a kérdőívek adatai alapján megállapítható, hogy az 

intézmény dolgozói sokszor nem időben, vagy egyáltalán nem jutnak fontos, az iskolai 

életet érintő információkhoz, vagy esetleg félreérthető tájékoztatást kapnak. A vezetés 

tagjaival együtt kidolgozunk egy pontos, egyértelmű, mindenki számára elfogadható 

kommunikációs rendszert, amelyen keresztül minden érintett időben, pontos, egyér-

telmű információhoz juthatna. Ennek egyik lehetséges alternatívája, a mail-server mű-

ködtetése, amelyen mindenkinek van egy „hivatalos” e-mail-címe, amit használni kell, 

melyen keresztül történhet az információk, és egyben a dokumentációk továbbítása. 

Nem mellékes, hogy ezzel rengeteg nyomtatási költséget takaríthatunk meg. 

 
A szerteágazó dokumentumrendszer kézbentartását, a rálátást az IT és az előtérbe ke-

rülő informatikai rendszer-szemléletmód tudja segíteni. Napjainkban, amikor az infor-

máció erőforrás, fontos, hogy az iskola vezetője rendelkezzen dokumentalisztikai és in-

formatikai ismeretekkel. Tudja megtervezni, létrehozni, és hatékonyan működtetni sa-

ját, egyéni dokumentációs rendszerét. Az iskola szakmai önállósággal rendelkezik, 

ugyanakkor rendszeresen kell adatot szolgáltatni a fenntartó, a munkáltató számára. 

Ez pontos dokumentálási rendszer nélkül elképzelhetetlen.  

 

Ki fogok alakítani egy korszerű rendszert, amelyben a papíralapú és elektronikus adat-

tárolás együtt van jelen (a lehető legtakarékosabb formában), az adatok visszakereshe-

tők, és az intézmény teljesíteni tudja pontos adatszolgáltatási kötelezettségeit. Enyhí-

tenünk kell az elburjánzó adminisztrációs terheken. 
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7.2 Hosszabb távú intézményvezetői céljaim 

 

 Jó gyakorlatok adaptálása 

 Pályaorientáció 

 Moodle-rendszer 

 Digitális írástudás fejlesztése 
 

A pedagógusoknak időről-időre újra kell gondolniuk az addigi pedagógiai gyakorlatu-

kat. A nevelőtestülettől a minőségi munkavégzést várom majd el, amihez biztosítani 

kívánom a feltételeket.  

 
Ha egyenlő munkaterhelést akarunk, akkor definiálnunk kell mi szükséges ehhez. A 

közel azonos terhelés mellett, kellemes munkahelyi légkört kell teremtenünk, amely-

ben a nevelőtestület minden tagja örömmel végzi a munkáját. Stratégiai tervezés során 

össze kell vetni a kerettanterv elvárásait az intézményben rendelkezésre álló erőforrá-

sokkal, helyükre előre tervezni kell a szakos utánpótlást.  

 
Azt, hogy melyik pedagógus milyen tantárgyat tanít, a végzettsége, a szakképzettsége, 

a tantárgyfelosztás és az annak alapján készülő órarend határozza meg. Így a munka-

kört részben ezek az adottságok határozzák meg. Ugyanakkor az iskolán belül ellá-

tandó, sokszínű másfajta feladatok elvégzéséből – képességeit és adottságait figye-

lembe véve – minden pedagógusnak ki kell vennie a részét. Nevelőtestületünk minden 

tagjának elkötelezettnek kell lennie a kompetenciák fejlesztésében. A szövegértés és a 

matematikai kompetencia fejlesztése minden órán lehetséges. A munkaközösségek fel-

adata, hogy olyan gyakorló feladatokat, dolgozatokat és témazáró dolgozatokat állítsa-

nak össze, amely ezeket a kompetenciákat támogatja. A gyengébb képességű tanulók 

felzárkóztatására egyéni fejlesztési terveket kell kidolgozni, hogy az ő teljesítményük is 

elérje a megfelelő szintet. Az alkotói légkör, a motiváció és a megfelelő munkaformák 

megválasztásával iskolánk segítheti tanítványainkat az önálló döntéseik meghozatalá-

ban. 

 

A bizalmon alapuló, erős közösségi szellem kialakítása a célom. A kiszámíthatóság, a 

tervezhetőség, a rend és a szabályok betartása minden téren az iskola megszilárdításá-

hoz járul hozzá. Tervezem az intézményi szintű képzési program kidolgozását a jó gya-

korlatok alapján, amely illeszkedik a teljes szervezet pedagógiai módszertani megúju-

lásának stratégiájához. Ebben a munkaközösség vezetőknek kulcsszerepet szánok. 
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A nevelőtestület tagjait ösztönözni kívánom a továbbképzésre, az élethosszig tartó ta-

nulásra. Egymástól is tanulhatunk, erre széles körben szeretnék lehetőséget biztosítani 

belső továbbképzések formájában. Teret kívánok adni az egyéni sikereknek. Az ambi-

ciózus, innovatív szemléletű kollégák szakmai fejlődését támogatni akarom. 

A jó gyakorlatok összegzését, a tapasztalatok gyűjtését, majd strukturált megosztását a 

megismerhető példák alapján az alábbi témakörökben szeretném megvalósítani:  

 egyéni tanulási utak biztosítása 

 tanári önfejlesztés támogatása 

 21. századi készségek fejlesztése 

 a tematikus összegzést célzó műhelymunkák vezetése 

 tudásmegosztó rendezvények szervezése 

 a szervezet hatékony információáramlásának kialakítása 

 a középvezetői szint erősítése, vezetői kompetenciáinak fejlesztése 

 a munkaközösségek tudásmegosztó szerepének erősítése, jó gyakorlata-

inak feltárása, dokumentálása 

A minősítésre jelentkező pedagógusok tudásának megosztását, intézményesülését fon-

tosnak tartom, ezért szükséges egy belső mentori program kidolgozása és bevezetése 

az előmeneteli rendszerbe jelentkező pedagógusok számára. 

 

Az Erasmus+ diákcsere program keretében minden márciusban a diákjaink Finnor-

szágba, Angliába, Németországba és Lengyelországba utazhatnak, illetve fogadhatnak 

is cserediákokat egy hétre a projekt keretében. A szervezést érintően mindent megtesz-

nek a kollégáim, de tudni kell, hogy semmilyen pályázati forrás nem áll rendelkezésre 

a program lebonyolításához. Ennek felülvizsgálata halaszthatatlan, az okokat fel kell 

tárni és akár más külföldi kapcsolatok kialakítása révén megoldást kell találni a prob-

lémára. 

A Moodle-rendszer középiskolai módszertani központjává kívánunk válni a térségben.  
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A Digitális Oktatási Stratégiában2 a 2020-as évekre épülhet ki az a komplex rendszer, 

aminek vannak infrastrukturális, szabályozási, mérés-értékelési, és kimeneti szabályo-

zókat leíró elemei. A 21. századi pedagógiai tevékenységek módszertani megújulásának 

támogatását - az egyes pedagógus, és az intézmény szintjén is -, fontosnak tartom csa-

kúgy, mint a megújulásra képes intézményi szervezeti struktúra és kultúra kialakítását. 

Az iskola életében korábban jól működő szakmai fórumokat újra meg kell szervezni. 

Szakmai közösséget kell létrehozni a vizuális kultúra, a média, a drámapedagógia, a 

sport és az idegen nyelvek területén, amelynek helyszínét az iskola adja. Meg kell te-

remteni annak lehetőségét, hogy egy köznevelési innovációs központtá váljon gimnázi-

umunk. Ennek első lépése a Moodle-rendszer bevezetése és népszerűsítése az iskolá-

ban. 

 
A pedagógusok digitális műveltsége nem technikai, hanem pedagógiai kérdés. Alapvető 

fontosságú, hogy az iskola elősegítse azt, hogy a tanulók képesek legyenek a nagy meny-

nyiségű információ minél magasabb szintű önálló feldolgozására, értelmezésére, érté-

kelésére, megfelelő szelekciójára. Az m-learning, a mobileszközökkel segített tanulás, 

a modern pedagógiai gyakorlatban nem megkerülhető. A különféle mobilkommuniká-

ciós eszközök (tablet, okostelefon) a tanulásmódszertan új és vonzó lehetőségeit jelen-

tik a tizenéves korosztály számára. Az m-learning tudás átvihetősége, más helyzetek-

ben való alkalmazhatósága, tudástranszfere tagadhatatlan. Sok múlhat azon, hogy mi-

kor ismerik fel a tanárok a kreatív szövegalkotás, a közvetlen mediális kommunikáció 

egyre kevésbé nélkülözhető képességének szükségességét. Pedagógiai kultúránk ha-

gyományait, értékeit megőrizve a módszertani megújulást a digitális írástudás fejlesz-

tésében látom. 

 

Az egyre nagyobb mértékben csökkenő hazai tanulólétszám komoly kihívást jelent a 

középfokú oktatás számára. Csak a leginkább versenyképes, saját magukat legjobban 

menedzselni tudó iskolák tudnak fennmaradni. Hatékony és korai életszakaszban el-

kezdett pályaorientációs munkára van szükség, melynek során nem csak a nyolcadik 

évfolyamosokat kell megcéloznunk. 

 

A nyílt napok, pályaválasztási találkozók alkalmával célirányosan olyan általános isko-

lásokra kell koncentráltunk, akik a felső tagozat elején vagy közepén járnak.  

                                                            
2 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer 
digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról 
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Egyrészt a korai elköteleződés kialakítása a célunk, másrészt arra kell törekednünk, 

hogy ne legyünk a gyenge tanulmányi eredményű, motiválatlan középiskolások gyűjtő-

helye.  

Az általam felvázolt programot megvalósíthatónak tartom az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma, a fenntartó és működtető Miskolci Tankerületi Központ illetve valameny-

nyi kolléga, munkatárs és együttműködő segítségével, támogatásával. 

 

7.3 Rövid távú intézményvezetői céljaim 

 

 feladatok optimalizálása 

 az iskolai alapdokumentumok frissítése 

 intézménymarketing elindítása 

 a honlap lefordítása angol nyelvre  

 

A meglévő alapokra, hagyományokra építve, a tanári, tanulói közösséggel együttmű-

ködve a célok mellett a feladatainkat is konkrétan kell kitűznünk. Központi kérdésként 

szeretném minél előbb tisztázni a felelősségi köröket, hiszen mindenkinek tudnia kell 

mi a feladata. A feladatellátások ellenőrzését is kiemelt vezetői feladatnak tartom. A 

kétségek bizonytalanságot eredményeznek. Amennyiben elnyerem az intézményveze-

tői megbízást, első feladataim között lesz a problémák gyors feltárása, azok békés meg-

oldása és a konfliktusok eredményes kezelése. Nincs fontosabb, mint a folyamatos pár-

beszéd, nyíltan és őszintén. Számomra ez az alapja a hatékonyságnak. 

 

A Pedagógiai Programot, a Szervezeti és Működési Szabályzatot és a Házirendet aktu-

alizálni, frissíteni szükséges. Az intézmény speciális helyzetéből adódóan olyan felada-

tokat is tervezhet, amelyek lehetőséget adnak a személyes stílusjegyek, motívumok és 

kifejezési célok alkalmazására.  

 

A sikeres nyelvvizsgák számát növelnünk kell, nem csak azért, mert már 2020-tól a 

felsőoktatási intézményekbe bemeneti követelmény lesz a felvételizők számára a nyelv-

vizsga, hanem az iskola érdeke is ez.  
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Célom az, hogy diákjaink legalább egy középszintű nyelvvizsgával, használható idegen 

nyelvtudással hagyják el iskolánkat.  Ennek érdekében a 2016/2017-es tanév végén, 

feladatként tűztük ki az angoltanítás megújításának tervét a 2017/18-as tanévre. E sze-

rint az angol próbanyelvvizsga alapján három újraalkotott csoportban kezdtük meg az 

angol nyelv oktatását a 11. évfolyamon. Ennek érdekében egységes tankönyvvel, külön 

csoportokban, forgórendszerben nyelvvizsga felkészítő órákon vesznek részt diákjaink. 

Ez a kezdeményezés bár újszerű, de a kisebb módosításokkal jelentős fejlődés érhető el 

a nyelvvizsgák számának növekedésében.  

 

Biztatom a nevelőtestületet arra, hogy az iskola működésébe minél jobban bele akarja-

nak látni. Folyamatos konzultációt tervezek az osztályfőnökökkel, szeretnék tudni az 

osztályok helyzetéről, a diákok előrehaladásáról, ismerni akarom a hozzánk járó tanu-

lókat.  

 

Figyelmet fogok fordítani az iskola belső kommunikációjának fejlesztésére csakúgy, 

mint az intézmény külső kapcsolatainak ápolására és bővítésére. Működő intézmény-

marketinget kell elkezdenünk. Meg kell ragadnunk minden médiaszereplési lehetősé-

get és fel kell építenünk a média megjelenéseinket is. Folyamatosan hangsúlyoznunk 

kell az eredményeinket és egy sikerorientált iskola brandjét kell felépítenünk.  

 
Az iskolának vannak saját bevételei. Az adományokról és azok felhasználásáról rend-

szeresen tájékoztatni kívánom a nevelőtestületet. Az anyagi források felhasználását 

minden tanév végén nyilvánossá kívánom tenni.  

 

Tervezem, hogy folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat és számunkra kedvező 

lehetőség esetén - a fenntartó támogatásával – pályázni fogunk. Pályázatfigyelésre és 

azok kidolgozására egy szakmai csoportot szeretnék létrehozni. Folyamatos innováci-

óra, kezdeményezőkészségre van szükség. A jelenleg folyó pályázatokat támogatni fo-

gom. 

 

Fontos, hogy mindannyian példát mutassunk tanítványainknak, hiszen számukra mi 

vagyunk, mi is lehetünk a minta. Csak akkor maradunk hitelesek, ha ugyanazt mutat-

juk nekik, amit elvárunk tőlük.  
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Igaz ez az órára való pontos érkezésre, a felkészülésre, az értékelésre, vagy a környezet- 

és egészségtudatos életmódunkra is. Az egészséges életmódra való nevelés részeként 

szeretnék rendszeres prevenció programokat, egészségnapokat bevezetni az iskolában. 

 
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a közösségi oldalakon is példát mutas-

sunk. Sok közösségfejlesztő és összetartozást segítő alkalmat szeretnék szervezni a ta-

nárok és a nevelést-oktatást segítő kollégáim részére. Az élmények átadása gazdagítaná 

közösségünket. Figyelemmel és érdeklődéssel kell társaink felé fordulnunk, nyitottabb-

nak kell lennünk, ha változást szeretnénk. 

 
A vezető feladata megtalálni és maradéktalanul kiaknázni a szervezetben az ott dolgozó 

munkatársakban rejlő kreativitást. Ezt a korábbi munkatapasztalatok tudatos összeg-

zésével, a személyes innovációs kapacitás felmérésével tervezem megvalósítani. Olyan 

tudásmegosztó munkaközösségi együttműködést szeretnék létrehozni, amely az inno-

váció támogatása érdekében a jó gyakorlatok adaptálását készíti elő. Ilyen lesz például 

a tanulóinkat kibocsátó általános iskolák és a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium haté-

kony együttműködési formáinak kialakítása a tudatos iskolaválasztás érdekében. Ha 

igazán akarjuk, jó hatással vagyunk egymásra. A következetesség és a tolerancia elen-

gedhetetlen ennek megvalósításához.  

A honlapunkat le kell fordítanunk angol nyelvre. Ha a magyar mellett lenne egy angol 

nyelvű verzió, akkor azt minden ötödik Földlakó, sőt minden második internethasználó 

megértené. A több mint 500 millió angol anyanyelvű pedig kifejezett kedvességnek 

venné. Természetesen ugyanilyen fontos, hogy a gimnázium közvetlen érdekeltjeit (pl. 

német nyelvterület, szomszédos országok lakói stb.) a saját nyelvükön szólíthassuk 

meg. Ehhez pedig a honlap fordítására és lokalizálására van szükség. A honlap lokali-

zálás és fordítás után természetesen a weboldal különböző nyelvi verziói az internetes 

keresőkbe is bekerülnek, idegen nyelvű adatbázisok részeivé válnak. Ez az első pilla-

nattól kezdve több látogatót csábít a weblapra, amitől a nemzetközi kapcsolataink ki-

szélesedését várjuk. 

 

Néhány tanulónk tehernek érzik a Közösségi Szolgálatot, ezen változtatni kell, érvek-

kel, tájékoztatással, meggyőzéssel. A megfelelő közösségi szolgálat egyszerre kihívás és 

élvezet.  
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A megszerzett tapasztalataik életre szóló élményt jelenthetnek, megváltoztathatják a 

diákok egész életét. Sok tanulónk számára szinte második otthonként funkcionál az is-

kola. Ezért egyáltalán nem mindegy, milyen az őket körülvevő környezet. Folyamato-

san rendbe kell hozni a folyosókat, a termeket, természetesen a tanulók segítségével. 

Miért mennének máshová, ugyanezeket a feladatokat elvégezni a közösségi szolgálat 

részeként, ha saját tanulókörnyezetükben is megtehetik mindezt? Azt akarom, hogy a 

diákoknak beszélgetéseket szervezzünk, ahol elmondhatják hol teljesítettek szolgála-

tot, milyen tapasztalataik vannak és kiknek ajánlják az adott tevékenységet. 

 

A diákönkormányzat nagy közösségformáló erővel bír. Osztályképviselőinek megvá-

lasztására nagy hangsúlyt kell fektetni. Olyan diákok bekerülését akarom támogatni, 

akik tisztában vannak saját jogaikkal és kötelességeikkel, és társaik előtt követendő pél-

daként állnak. Kinevezésem esetén a Diákönkormányzat patronáló tanárával együtt se-

gíteni fogom a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítését. Fontosnak 

tartom, hogy tisztában legyenek saját hatás- és feladatkörükkel, foglalják írásba az egy-

más közti feladat-és munkamegosztást. Legyen működési rendjük, saját maguk alkotta 

szabályokkal. Segíteni fogom, hogy nagyobb és elismertebb szerepük legyen az iskola-

használók életében. Kérésükre szándékomban áll felülvizsgálni az ebédszünetet és ve-

lük együtt megoldást találni. A Diákigazgató-választásokkal kapcsolatosan az évről-

évre visszatérő kérdéseket tisztázni fogom és írásban rögzítjük az arra vonatkozó sza-

bályokat is. Megválasztásom esetén, biztosítani kívánom a diákönkormányzat műkö-

déséhez szükséges feltételeket: 

 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges közösségi helyiséget, 

 stúdiót az iskolarádió működtetéséhez, 

 helyet a DÖK rendezvényeinek megtartásához, 

 Wi-Fi sávszélesség emelést az iskola teljes területén. 

 

Soha nem felejthető felelősségünk, hogy mit jelent ebben a városban született és élő, 

vagy vidékről járó, vagy éppen kollégiumban lakó tanulóink számára ez a környezet: 

Miskolc, a belváros pereme, az iskolánk, a tornapálya, az itt átélt pillanatok, örömök, 

netán bánatok, a ZIG, az alma mater világa. Ezt a környezetet, a múltjával és jelenével 

együtt kell a legjobban ismernie, mert ide született, itt él és itt lesz felnőttként hazánk, 

országunk hasznos polgára is.  
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Amennyiben intézményvezetőként erre lehetőségem lesz, konstruktív kapcsolat fenn-

tartására törekszem a Miskolci Tankerületi Központtal. Ez nem csak etikai vagy udva-

riassági kérdés számomra, hanem jól felfogott iskolai érdek is, hiszen az intézményve-

zető fontos feladata az iskola ügyeinek hatékony képviselete. A köznevelési rendszer 

állandó változásai szoros együttműködést igényelnek a fenntartóval, a nevelő munka 

mellett a működtetés, a humánerőforrás tervezése és az infrastrukturális beruházások 

területén is. 

 
  



INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 2018  FRIDRIKNÉ VÁRHEGYI RENÁTA 

 

47 
 

8. Záró gondolatok 

 
 

 „A jövő az nem egy olyan hely, ahová belépünk.  
Azt mi hozzuk létre.” 

 
(Leonard I. Sweet 

amerikai író) 

 

 

Vezetői céljaimat elsősorban a hatályos törvényi és jogszabályi előírásoknak megfele-

lően tűzöm ki. Meggyőződésem, hogy az intézményvezetői feladatok ellátása nem kizá-

rólag adminisztratív jellegű feladat. A vezető meghatározó szerepet játszik a közösség 

életében.  

 

Vezetői hitvallásom alapgondolata, hogy a pozíció betöltése elsősorban szolgálat kell, 

hogy legyen. Nevelési terén lényeges szem előtt tartanunk, hogy a ránk bízott tanulók-

nak teljes személyiségünkkel mutatunk példát, ezért azon kell dolgoznunk, hogy mind-

végig tudásunk mellett saját magunk legjavát adjuk a diákok számára. Az iskola vezetői 

megbízását a diákok és az iskola iránti elkötelezettséggel, képzettséggel és ismereteim 

legjavával, őszinteséggel és sok örömmel szeretném elvállalni. Készséggel viselem az 

iskola terheit, képesnek és elhivatottnak érzem magam a vezetői megbízatásra. Nélkü-

lözhetetlennek tartom, hogy az egymás iránti megértés, türelem és humor képezze 

alapját munkahelyünkön is emberi kapcsolatainknak.  

Alapvető célom, hogy a hozzánk járó diákok vidám és szeretetteljes iskolai környezet-

ben töltsék mindenapjaikat. El kell érnünk, hogy törekedjenek a tőlük elvárható leg-

jobb teljesítmény elérésére és a gimnáziumot elhagyva önálló döntésre és véleményfor-

málásra képes, becsületes, másokkal együttműködni tudó, nyitott 21. századi felnőtt 

polgárokká váljanak. 

 
Bízom benne, hogy a Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium intézményvezetőjeként az is-

kola hagyományait és értékközvetítő szerepét meg tudom tartani és hírnevét, valamint 

szakmai színvonalát emelni tudom. Érzek magamban elég erőt és kitartást ahhoz, hogy 

megbízásom után a fenntartó, a tantestület, a diákok és a szülők támogatását elnyerve 

sikeres intézményvezető legyek. 

 


