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Tagintézmény-vezetői pályázat értékelése 

- reál munkaközösség – 

-  

A KKZKÁI Kinizsi Lakótelepi Tagiskola reál munkaközössége a tagintézmény vezetői 

munkakörre beérkezett pályázatot áttanulmányozta, munkaközösségi ülésen megvitatta és a 

következőképpen értékelte.  

A pályázó bemutatkozásában megismertük eddigi szakmai életét. A leírt vezetői 

tulajdonságok közül a kiszámíthatóság, a következetesség, a tudatosság, a szakmai tudás, 

empátia, őszinte odafigyelés, segíteni akarás szimpatikussá teszi. Van vezetői tapasztalata, 

széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezik.  Az elkészített pályázat ezeket alátámasztja 

igényes, logikusan megszerkesztett, jól áttekinthető. Pályázatát áthatja a gyermekszeretet, a 

pedagógiai munka eredményes megszervezése, a fejlődés iránti igényesség. Emberközpontú 

személyisége révén a kapcsolatok építése, ápolása (óvodával, szülőkkel, szakemberekkel, 

intézményvezetőkkel, nevelőtestülettel nem jelent kihívást számára. Minden területen a közös 

megegyezésre alapoz, partnerközpontú. 

A vezetői pályázat a helyzetelemzéssel kezdődik, ezt tartalmazza nagyobb részben. A 

részletes helyzetelemzés elkészítésének az alapjául az intézményi dokumentumokat, különös 

tekintettel a 3.1.5 pályázatra készített helyzetelemzést, a mérési eredményeket és az előző 

vezetői pályázatot választotta. Valósabb képet kapott volna, az intézményről, ha él az interjú, 

a közvetlen tapasztalatszerzés módszerével. A helyzetelemzése alapján a fejlesztendő 

területek javítására vannak elképzelései. A területek, a célok és a feladatok meghatározása a 

pályázatban egyértelműek. Elfogadjuk, örülünk neki, hogy tiszteletben tartja eddigi 

hagyományainkat, ezen hagyományok megőrzésével, és újdonságok bevezetésével próbálja 

intézményünk arculatát vonzóbbá tenni. Az eddig elért eredmények megőrzésében látja a 

munka folytatását, újítani akkor szeretne, ha azt megalapozottnak, s a tantestület által 

elfogadhatónak találja. Tartalmaz újdonságokat, amik számunkra vállalhatók kíváncsian 

várjuk, részt tudnánk venni benne.  

Figyelemre méltó, hogy a pályázatában kiemeli a családias légkört és az egyenletes 

leterheltség megteremtését. Szem előtt tartja a pedagógusok továbbképzését, új, korszerű 

pedagógiai módszerek megismertetését. 

Véleményünk szerint a tanulói létszám növelése helyett a tanulói létszám megtartása lenne a 

reális cél, A jelenlegi magas osztálylétszámok nem bírnak el többet. A párhuzamos osztályok 

indításának pedig a jelenlegi oktatási, demográfiai helyzetben nincs realitása  

Az „ovi-suli” program bevezetésével a tanulói létszám növelését kívánja erősíteni. Helyette a  

szülőkkel való kapcsolat erősítését, számukra vonzó programok szervezését találnánk 

eredményesebbnek, ami megnyeri őket, hiszen ők döntenek. A kisgyermekeket megnyerjük, 

amint belépnek az iskolába. Ehhez az év végén kiadható „ Év leg…. Szülője” vándordíj 

kiadását jó ötletnek tartjuk. A külső kapcsolatok bővítése, - részfeladatokat az ütemezés 

hiánya miatt soknak találjuk. A tantestület alacsony létszáma miatt a túlzottan sok program 

veszélye hogy „agyonnyom” bennünket. 

Összegezve: A pályázat alapos, sok szakmai és emberi kérdést érintő munka. A pályázatból 

kiderül, hogy a pályázó legfontosabb célja az iskola fellendítése, jó hírnevének növelése, a 

nyugodt, családias légkör biztosítása, pedagógusok módszertani kultúrájának újítása. Vezetői 

elképzelései magasra teszik a mércét, ami színvonalas szakmai munkát, korszerű ismereteket, 

megújulni, változni és alkalmazkodni képes tantestületet igényel.  

Munkaközösségünk a pályázatát 100 %-ban támogatja. 
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