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A matematika munkaközösség véleményezése Szabó István 

intézményvezetői pályázatáról 

 

A matematika munkaközösség 2018. április 18-i megbeszélésén megvitatta Szabó 

István intézményvezetői pályázatát és az alábbi véleményt alakította ki. 

 

Pályázatában reálisan értékeli iskolánk helyzetét. Aktív igazgatóként jól látja az itt folyó 

nevelés-oktatás erényeit, hibáit is. Jól foglalja össze iskolai munkánk erősségeit és 

gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyforrásokat. 

 

Szabó István vezetői programjában az általánosan elfogadott, a pedagógiai 

programunkban is megfogalmazott alapelvekkel összhangban fogalmazza meg elképzeléseit. A 

kitűzött célok érdekében célszerű lenne a sebességet növelni – írja pályázatában. 

 

A vezetői programban leírt, konkrétabban megfogalmazott célkitűzéseket támogatjuk. 

Támogatjuk a képzési profilok erősítését, a beiskolázás javításának érdekében leírt 

elképzeléseket. A tervezett magyar nyelv és irodalom csoportbontás, az emelt szintű érettségi 

vizsgák számának növekedése, a beiskolázási folyamat kiszélesítése, az iskola eredményeinek 

rendszeresebb publikálása, többnyelvű tájékoztató anyagok készítése és a többi 

megfogalmazott cél érdekében végzett tevékenység mind növelni fogja a pedagógusok 

terhelését. Ahhoz, hogy a tervezett célok sikerülhessenek, feltétlenül szükség van a 

pedagógusok számának növelésére, a pedagógusok heti óraszámának 22-re csökkentésére, a 

természettudományos laboráns alkalmazására. 

 

A nagyon is indokolt tárgyi fejlesztésekkel, beruházásokkal egyetértünk, nagy 

lemaradásunk van sok iskolával szemben.  

 

Fontosnak tartjuk és támogatjuk a Pedagógiai Programhoz, az SZMSZ-hez kapcsolódó 

hiányzó szabályozók, a „végrehajtási rendeletek”, záradékok azonnali elkészítését, illetve 

frissítését. 

 

Javasoljuk a vezetői program kiegészítését a következő területeken:  
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 A közelmúltban a pedagógusok többsége kapott számítógépet, a jobb 

kihasználtságuk érdekében szükséges az interaktív táblák és projektorok 

számának növelése is. 

 A matematika munkaközösség évtizedek óta szorgalmasan gyűjti a nyomtatott 

és az elektronikus szakirodalmat, a szemléltető és a tanítást segítő eszközöket. 

Szeretnénk végre megfelelő és méltó helyet ezeknek, a matematikaóráknak, a 

sok matematika iránt elkötelezett és eredményes tanulónak. 

 Szervezetté és intézményesítetté kell tenni az oktatáshoz kapcsolódó pályázatok 

figyelemmel kísérését, a pályázatok megírását. 

 

A vezetői programban felvetett két fontos téma kapcsán kérdések merültek fel: 

 Milyen konkrét javaslatokkal, intézkedésekkel lehet erősíteni az általános 

iskolákkal a partneri kapcsolatokat? 

 Hogyan lehet a tehetséggondozást intézményi szinten összehangoltabbá, jobban 

szervezettebbé tenni, a tehetséggondozást az egyes pedagógusok 

óraterhelésében jobban figyelembe venni? 

 

Szabó István pályázatából kitűnik, hogy jól látja az előttünk álló feladatokat, 

problémákat. Vezetői programja a követendő irányba mutat, a matematika munkaközösség 

támogatja. 

 

 

Kecskemét, 2018. április 18.  

       

     

Reiter István 

munkaközösség-vezető 


