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Gelencsér Zsolt tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése 

– tanítói munkaközösség - 

 

 

 

A pályázat logikusan felépített, közérthető. Részletes áttekintést ad az iskola helyzetéről, a 

város oktatási rendszerében betöltött szerepéről, a személyi és tárgyi feltételekről, a 

programjairól, a kapcsolatrendszeréről, a fejlesztésekről, az oktatási törvény adta 

változásokról. 

Feltárja az utat, amelyet bejárt az iskola. Bemutatja azokat az erősségeket, amelyekre eddig is 

épített az iskola és ezután is építhet. 

Együttműködésre törekszik a tanítási - tanulási folyamat minden szereplőjével, a nevelést, 

oktatást segítő intézményekkel, a civil szervezetekkel, a fenntartóval. 

Célként fogalmazza meg az értékmegőrzést, a fejlesztést.  

Az iskolai élet valamennyi szereplőjével való kapcsolatát a tiszteletre és a bizalomra építi. 

Hangsúlyt kap a pedagógiai elvek között a demokratikusság, a harmónia, a humanitás, s nem 

utolsó sorban a motiváltság az iskolai légkör kialakításánál. Elismeri erőfeszítéseinket, 

szakmai tudásunkat. 

Egy sikeres, mindenki által elismert, családbarátként megismert iskolát szeretne vezetni. Arra 

törekszik pályázatában, hogy azt a vonzerőt, melyet az eddigi érték- és szokásrendjével, nyílt 

és őszinte kapcsolattartásával, szeretetteljes légkörével, kellemes, családias hangulatával, 

esztétikus környezetének kialakításával és lelkiismeretes nevelő-oktató munkáját végző 

tantestületünk az elmúlt években megteremtett, megtartsa.  

Kiemelt tervei között szerepel a nevelés hatékonyságának emelése; a tanulók kapják meg az 

elkövetkező években is a testi, szellemi fejlődésükhöz a legtöbb pedagógiai, segítséget, 

útmutatót. 

A pályázó a munkája iránt elkötelezett, nyitott az innovációra, az egyéni kezdeményezésekre, 

változtatásokra, a minőségi fejlődést a XXI. század követelményeihez igazodva, ugyanakkor a 

meglévő, jól bevált, építő hagyományok megtartásának ötvözésével, és a törvények 

figyelembevételével képzeli el. Ösztönzi és igényként fogalmazza meg a pedagógiai 

ismeretek, készségek állandó fejlesztését, módszertani megújulást. 

A pályázat záró gondolataiban a felelősségvállalás, a csapatmunkába és a közösség 

húzóerejébe vetett bizalom, a megújulás szorgalmazása, az alkotói légkör megőrzése, a 

kollégák gyakorlatába, munkájába vetett hit, a motivált tanulás biztosítása a kulcsai a jó 

iskolának. 

 

A tanítói munkaközösség 100 %-ban támogatja és elfogadja a pályázatot. 
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