Igazgatói pályázat véleményezése

Elektronikai munkaközösség
A munkaközösség tagjai közül többen érdeklődéssel és figyelmesen olvasták át a beadott
pályázatot. Viszont azt is be kell vallanom, hogy néhányan szinte teljes érdektelenséget
mutattak az egész választási procedúrával kapcsolatban. Azon kollegák, akik írásban vagy
szóban megnyilvánultak, a következő összefoglaló véleményt tudom megfogalmazni.
A szakmai önéletrajz, az intézménnyel kapcsolatos helyzetelemzés, részletes és mindenre
kiterjedő. Felépítése, tartalma jó. Reméljük, hogy a formai követelményeknek megfelelő.
Pontosan mutatja be iskolánk jelenlegi helyzetét, és taglalja a szükségesnek gondolt, és
lehetséges fejlődési irányokat.
A pályázatban megfogalmazott helyzetelemzés tükrözi az általunk, a munkánk során
megtapasztalt jelenségeket. Többen megfogalmazták, hogy tapasztalhatóak a vezetés és a
megbízott igazgató törekvései, egy más szellemiségű, diák, tanár, szülő barátiabb intézményi
kapcsolat alakítására. Egyesek szerint helyzetünket túlzott optimizmussal, bizakodóan tünteti
fel a beadott pályázat. Másoknak viszont pont az tetszett, hogy főként a bizakodó, pozitív
vezetői szemlélet, tükröződik a pályázatból. A pályázó, számára fontosnak tűnő,dea testület,
az intézmény életében sem közömbös,fejlesztési lehetőségeket helyezi előtérbe. Ez jellemzi és
megjelenik,mind a rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai elképzelések között.
Az intézmény vezetésére vonatkozó program taglalása, hasonlóképp,kellően sokszínű,
átgondolt. Az intézményi vezetés, ember és diákbarát változásának részeredményei már most
is megtapasztalhatóak, az intézményben tanulók és dolgozók részéről.
Szerencsés, hogy az elmúlt év során több jó tapasztalatot szereztünk és éltünk meg a
pályázóval, tevékenységével, mint vezetővel.
Nagyon jók a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra vonatkozó elképzelések. Ezek azonban a
jelenlegi óraeloszlás, tanulói és tanári leterhelés, teremlehetőség mellett, többünk szerint
egyre szűkülő keresztmetszetévé válnak a képzésnek.

Nagyon tetszik a nevelői, pedagógusi szemlélet, ami a pályázatban van. Mégpedig, hogy azt
várjam el a diákoktól, amit magam is teljesítek. Legyen aktív és lelkes a pedagógus,
tegyekmeg minden tőlem telhetőt.Munkánkat, kapcsolatainkat jellemezze emberi hozzáállás,
mind a diákok, mind a kollégák tekintetében.
Véleményünk szerint egy kellően részletes, jól összeállított, jól kidolgozott pályázatot
ismerhettünk meg.
A fentiekre való tekintettel a pályázatot támogatjuk.
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