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A felsős munkaközösség véleménye 

Árvai Csilla igazgatói pályázatáról 
 
A pályázat a törvényi előírásoknak tartalmilag és formailag megfelel. Szerkezetileg jól áttekinthető, 

logikusan felépített, esztétikus.   

 

Szövegezése közérthető a programból már első pillantásra kitűnik, hogy évek óta itt dolgozik, és 

nagyon jól ismeri a helyi adottságokat, lehetőségeket. Mind a helyzetelemzés mind pedig a vezetői 

program kidolgozása során sorra vette azokat a tevékenységeket, amelyek jellemzőek iskolánkra. 

 

Tekintettel arra, hogy évek óta az intézményben dolgozik, reálisabban lája az iskola jelenét és 

jövőjét. Kézzelfoghatóbbak és gyakorlatiasabbak a tervei. 

 

A vezetői programból kitűnik, hogy nagyon jól ismeri a források felkutatásának módjait, pl. báli 

szponzorok, könyvtári programok stb. Remélhető, hogy a vezetése alatt szintén megszerezhetők 

lesznek a különböző anyagi és dologi források.   

 

A helyzetelemzés illetve a vezetői program kidolgozása során lépésről lépésre végigelemezte az 

iskolai élet minden területét, különös tekintettel az intézményben végzett szakmai-pedagógiai 

munka jellemzőire és a különös figyelmet igénylő tanulókra. 

 

Jó ötlet volt a helyzetelemzésben a kompetenciamérések korábbi eredményeinek elemzése, hiszen 

ezek alapját képezhetik a fejlesztési terveknek. Kiindulópontot jelenthetnek a közös 

gondolkodáshoz, a hatékonyság növeléséhez. A vezetői tervből kitűnik, hogy a pályázó az 

intézményért és az intézménnyel együtt akar tenni, harcolni is, ha kell. 

 

A kapcsolatrendszer elemzésénél és tervezésénél kicsit hiányosnak véltük a lehetőségek 

felvázolását. Érdemes lett volna kifejteni az egyes partnerekkel való kapcsolatépítési lehetőségeket. 

 

Nem történt meg a részletes kifejtése annak, hogy a pedagógiai munka fejlesztési tervében felvázolt 

Komplex Instrukciós Program a mi intézményünkben hogyan valósulhatna meg, illetve mennyire 

lenne más, mint a korábban már bevezetett kooperatív módszer. 

 

A személyi feltételek fejlesztésének tervezése folyamán jó ötlet volt a korábbi minőségirányítási 

program eredményeinek felhasználása. Ennek ismerete abból adódik, hogy már több éve az 

intézményben dolgozik a jelölt, így több évvel korábbi tevékenységekben is tájékozott. A korábbi 

eredmények felhasználása a fejlesztés tervezésében jó alapnak bizonyulhat. 

 

Buj, 2016. november 15. 

 

          _____________________ 

Tóth Lajosné 

 

munkaközösség vezető 
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A felsős munkaközösség véleménye 

Sózer-Pápai Zsuzsánna Klára igazgatói pályázatáról 
 
A pályázat a törvényi előírásoknak tartalmilag és formailag megfelel. Szerkezetileg jól áttekinthető, 

logikusan felépített, esztétikus. A megértést grafikonok segítik.  

 

Szövegezése közérthető bár legnagyobb részben általánosságokat tartalmaz. A helyzetelemzésben 

nem tér ki elég részletesen az iskola mindennapi életének, valódi helyzetének jellemzésére. Ez 

valószínűleg abból adódik, hogy személyesen nem látogatta meg intézményünket. Hiányoltuk a 

személyes találkozást, hiszen ennek során ötleteket, impulzusokat szerezhetett volna a tantestülettől. 

 

Pozitívumként értékeljük, hogy elismeri a pedagógusok szakmai felkészültségét és ezt egyben 

biztosítéknak is tekinti a jövőre nézve a hatékonyság növelésének tekintetében. Jó gondolat, hogy 

támogatja a nevelők továbbképzéseit, sőt ő maga is élen jár a különböző képzettségek 

megszerzésében. 

 

Nagyon jó gondolat a hagyományok és az iskola arculatát kölcsönző értékek megőrzése. Hasznos 

dolognak tartjuk a partneri kapcsolatok minél színesebbé, élőbbé tételét. Bár ezek a kapcsolatok 

iskolánkban már működnek, fenntartásukhoz és ápolásukhoz szükség van új ötletekre és esetleg 

újabb partnerekre is. 

 

A vezetői programban nincs átütő erejű kezdeményezés, kevés a konkrét terv, nem látjuk, hogy a 

felvázolt tevékenységeket hogyan és milyen forrásból kívánja megvalósítani. Kevés olyan dolgot 

tartalmaz, ami jellemzi iskolánkat, illetve fokozhatja munkánk hatékonyságát. Az iskola jövőjével 

kapcsolatos tervei kidolgozásában sok segítséget jelentett volna, ha elbeszélget a kollégákkal, 

megismerkedik gondolataikkal.  

 

Nem láttunk konkrét elképzeléseket a hátrányos helyzetű, gyengébb teljesítményt nyújtó tanulók 

felzárkóztatására illetve a kompetenciamérések eredményeinek javítására.  

 

Az iskolánkban működő művészeti iskola fejlesztésével kapcsolatos gondolatok hasznosak, bár 

kicsit kidolgozatlannak tűnnek. Egy személyes tájékozódó látogatás során pontosabb képet 

kaphatott volna a pályázó a jelenlegi tanszakok működéséről időbeosztásáról. 

 

Hiányoltuk a vezetői programból a sportélettel kapcsolatos fejlesztési ötleteket. Mivel iskolánk 

egyik erőssége a sport, így ez egy olyan terület lenne, ami segítené a tanulói létszám megtartását, 

megőrizné értékeinket és az egészséges életmód tudatosításában is segítene.  

 
Buj, 2016. november 15. 

          _____________________ 

 

Tóth Lajosné 

 

munkaközösség vezető 


