Informatika-könyvtár munkaközösség értékelése
Munkaközösségünk időben megkapta véleményezésre mindkét pályázatot, minden tag
átolvasta és így került sor a közös vélemény kialakítására. A pályázat elolvasása után a
következő észrevételek fogalmazódtak meg: Mindkét pályázat igényes, alapos és átgondolt
anyag. Mindkettő más-más preferenciák mentén az.
Szakács Csilla igazgatói pályázatának értékelése
A pályázat formailag, stilisztikailag és szakmailag is egy felkészült igazgató jelölt komolyan
átgondolt munkáját tükrözi.
Szakács Csilla a mából kiindulva, a közeli jövő kézzelfoghatóbb terveit vázolja fel. Talán
éppen ezért ebben a pályázatban több szó esik az iskolai könyvtár jelenlegi és jövőbeli
szerepéről is – hangsúlyozva a könyvtár, mint szellemi és közösségépítő műhely fontosságát.
Tervét, hogy a tankönyvbeszerzés ésszerűsítése révén megteremtené a könyvtári állomány
bővítésének anyagi feltételeit, maximálisan támogatjuk.
Hiányoljuk a fejlesztési tervben az e-naplón kívül az informatikai kompetenciák jelenlétét,
illetve az informatikai eszközök fejlesztésének fontosságát.
A pályázat reális képet ad az intézményről. Vezetői elképzeléseit a demokrácia alapjaira
kívánja helyezni, a kollégák bevonásával. Helyzetelemzése alapos, tényeknek megfelelő.
Fontosnak tartja a kollégák szoros együttműködését, folyamatos továbbképzését.
A pályázatában a szakmai munka színvonalának megőrzését, emelését is, hangsúlyozza a
diákok szociális és érzelmi kompetenciájának fejlesztését, valamint a személyiségük
fejlesztését emeli ki, mint értéket.
A pályázat részét képezi a helyzetelemzés, amely nagyon alapos, igényes és sokrétű, egyúttal
az iskola makro- és mikrokörnyezetének pontos bemutatása is az. A helyzetértékelése reális,
amelyhez teljes összhangban kapcsolódik a pályázó célmeghatározása, illetve az ezekből
adódó feladatok kitűzése. Véleményünk szerint a szerkezetileg jól tagolt, jól áttekinthető, a
fejlesztés valamennyi elemére kiterjedően megírt objektív pályázatban az iskola iránti
elkötelezettség, mint szubjektív elem, mindenhol érződik. A pályázó jelenlegi megbízott
igazgatói tevékenysége, szakmai felkészültsége is hűen tükrözi alkalmasságát és a
pályázatában szereplő célok, lehetőségek reális megvalósítását.
Munkaközösségünk támogatja pályázatát.

Zoltai-Jantó Ildikó igazgatói pályázatának értékelése
Az igazgatói pályázat formailag stilisztikailag is

jól tükrözi a pályázó kiváló szakmai

felkészültségét és minden részletre kiterjedően mutatja be vezetői elképzeléseit.
Zoltai-Jantó Ildikó pályázatában az iskola távolabbi jövőjét tervezi. Több szó esik az iskolai
informatika oktatás jelenlegi és jövőbeli szerepéről, valamint az informatikai eszközök
fejlesztésének lehetőségeiről, és annak fontosságáról az intézményben.
Hiányoljuk az iskolai könyvtár jövőbeli szerepének megjelenését a pályázatból.
A pályázat a fenntartói célokkal, Pedagógiai Programmal és valamennyi alapdokumentummal
összhangban, a tantestület, a diákok, a szülők elvárásainak is vélhetően a figyelembevételével
készült. Különösen imponáló, hogy a tanári munka fontosságára és megbecsülésére nagy
hangsúlyt fektet.
Vezetői elképzelései, melyek az intézményben végzett több éves szaktanári és az elmúlt 12év
intézményvezető helyettesi munkája során szerzett értékes tapasztalatokra épülnek, igazi
hivatástudatot tükröznek és az értékmegőrzésre, az értékteremtésre, valamint az iskola önálló
és új arculatának megőrzésére helyezik a fő hangsúlyt.
Az ismertetett célrendszer valamennyi részterületre kiterjed, a helyzetelemzésen alapul,
részletesen bemutatott és átgondolt, a célkitűzések reálisak, és figyelembe veszik az iskola
érdekeit és lehetőségeit.
A feladatok meghatározása differenciált, személyre szabott és konkrét, vezetői, tantestületi és
tanulói szinteken egyaránt. A motivációs eszköztár a lehetőségekhez képest sokrétű. Nagy
hangsúlyt fektet az objektív értékelésre, hangsúlyozza a széleskörű kapcsolatrendszer
fontosságát.
Kinyilatkoztatjuk, hogy a pályázónak az intézményben végzett eddigi szakmai és vezetői
munkája alapján garanciát látunk a pályázatban foglaltak sikeres megvalósítására.
Munkaközösségünk támogatja pályázatát.
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