Intézményvezető pályázat véleményezése
az osztályfőnöki munkaközösség részéről

Örömmel hallottuk, mikor igazgatónőnk bejelentette, hogy újra (immáron negyedik
alkalommal) benyújtja pályázatát iskolánk, a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői posztjára.
Az eltelt igazgatói 15 év és az előtte itt eltöltött tanári pályafutása, munkássága, vezetői tapasztalata
alapján mindannyian jószívvel fogadtuk a bejelentését és támogatásunkról biztosítottuk.
Az intézményvezetői pályázatban az évek során iskolánkban végbement változásokról,
átalakításokról, fejlesztésekről, újításokról és a rengeteg munkával elért eredményekről olvashatunk.
Ezeket együttes csapatmunkával tudtuk elérni, amire ösztönzést, inspirációt, a helyes célkitűzést, a cél
megvalósítása érdekében a pontos, részletes feladat-meghatározásokat igazgatónőnk adta.
Az ez évi pályázatban leírt célkitűzések, megvalósítandó elképzelések között olvashatjuk a
"Kapcsolataink" sorában, hogy a szülőkkel történő együttműködés, együttgondolkodás, összefogás
mennyire fontos a munkánkban, ahol szoros együttműködésre törekszünk. Fontos, hogy a szülőkkel
megbeszélve egységes nevelési elvárásokat közvetítsünk a tanulóink felé. Szeretnénk újra összevont
szülői értekezletekkel, családlátogatásokkal a szülők felé kiépíteni, erősíteni a bizalmi viszonyt.
Tantestületünk teljes mértékben egyetért ezekkel a gondolatokkal, s igyekszünk ezeket a mindennapi
gyakorlatban meg is valósítani.
A "Tárgyi feltételek fejlesztése" című részben leírtak nagyon fontos megállapítások, tények,
amelyek megoldásra váró problémákat, helyzeteket jeleznek. Tantestületünk nagyon örülne, ha ezek
a problémák megoldódnának.
Jó érzéssel töltött el mindannyiunkat az, amit a "Vezetői program"-ban olvashattunk,
miszerint: "A vezetői sikerekben is fontos szerepet játszik a csapatmunka." "A csapat akkor működik
jól, ha szervezett, s a vezető együtt vállalja társaival a kihívásokat." Ebben a csapatmunkában
szeretnénk mindannyian résztvenni, dolgozni. A lehetőségek eddig is adottak voltak, s reméljük, ezután
is azok lesznek az ő vezetése alatt.
Idézet a pályázatból: "A gyorsan változó világgal lépést tartani csak egy állandóan fejlődő, a
múlt értékeire építő, mégis innovatív pedagógia képes." Ennek szellemében került kidolgozásra a
pályázat, miszerint az integrált oktatásra, nevelésre, a tehetségfejlesztésre, a gyakorlatorientált,
alkalmazható tudás biztosítására, differenciálásra helyezte a hangsúlyt.
A megfogalmazott célkitűzéseket, programokat szeretné tantestületünk megvalósítani, illetve
a megkezdett úton a kijelölt cél felé tovább haladni és ezzel támogatni az intézményvezetői pályázatot
a benne megfogalmazott célokat, terveket.
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