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SZAKISKOLAI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYEZÉSE
A HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA
INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOKRÓL
I. SZAKÁCS CSILLA PÁLYÁZATA
A pályázat bevezetésében megfelelő tájékoztatást kapunk az iskolánk történetéről,a
pályázó iskolában eltöltött,betöltött munkájáról.
A helyzetelemzésben leírtak valós információt adnak a tanulói létszámról,a létszám
csökkenéséről,a lemorzsolódásról. A probléma megoldására konkrét javaslatot tesz.
A személyi feltételek bemutatása korrekt. E terület javítására tett javaslatok
időszerűek,szükségszerűek. A megtett intézkedések között már most is van olyan,amely
már meghozta az eredményt(pl:technikai dolgozok munkájának racionalizálása,az
iskola vezetés és a tantestület között való kommunikáció javult).
A nevelés és oktatás helyzetének bemutatása reális.
A szakmai tantárgyakról,szakmai képzésről megfelelő képet mutat be,egyben a
felmerülő problémákra is megoldást kínál.
Megfelelően mutatja be a közgazdász-tanár jelöltek hospitálását,illetve az ezzel
kapcsolatos iskolai feladatokat.
A közismereti tárgyak tanításában felmerült anomáliákra tett javaslatok megfelelőek.
A felzárkóztatásra,emelt szintű órák alkalmazására megfelelő javaslatai vannak.
A tehetséggondozást,versenyeket kiemelten kezeli.
Iskolánk életének sokszínűségét jól érzékelteti,jól mutatja be.
Kiemelkedően fontos szerepet szán az iskola kapcsolatrendszerének kialakításra.
A Fejlesztési tervben leírtak megfelelően szolgálják iskolánk érdekeit,fejlődését,jövőjét.
Vezetői hitvallása demokratikus,példaértékű.
Az iskola arculatának kialakításáról megfogalmazott törekvései,tervei
Szükségszerűek,előremutatóak.
A tárgyi feltételek javítását jól látja,érzékelteti. Az ezekre tett megoldások
elengedhetetlenek a további működés során.
Kiemelkedően fontosnak tartja az iskola számára a beiskolázás javítását. A cél
érdekében tett javaslatok megvalósítása létszükséglet az iskola jövője érdekében.
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Szintén kiemelt feladatnak tekinti a képzés további színvonalának emelését,amellyel
maximálisan egyetértünk.
Összefoglalva: Korrekt vezetői programot fogalmazott meg. A realitás talaján maradt.
A problémákat,a lehetőségeket átfogóan minden területen jól vázolta fel és ezekre
konkrét megoldási elképzelései vannak. A pályázó jól ismeri az iskolát. Tudja mit kell
tenni az iskoláért,tudja,hogy milyen korrekciókra van szükség,tudja,hogy az iskolát
milyen irányba kell vinni.
A célok megvalósítására megfelelő programot ad.

A fentiek alapján javasoljuk,támogatjuk a pályázó programjának elfogadását!
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