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A történelem munkaközösség véleményezése Szabó István 

intézményvezetői pályázatáról 

 

A történelem munkaközösség 2018. április 19-i megbeszélésén megvitatta Szabó István 

intézményvezetői pályázatát és a következő véleményt alakította ki. 

 

Az intézményvezetői pályázat reálisan méri fel iskolánk jelenlegi helyzetét, értékeli 

annak erősségeit és gyengeségeit, a lehetőségeket és a veszélyforrásokat. A pályázat ennek 

tükrében vázolja fel a vezetői program elképzeléseit, fogalmazza meg a céljait. 

Ezeket a célkitűzéseket a munkaközösség támogatja: a beiskolázás javítása érdekében 

leírt elképzeléseket, az emelt szintű érettségi vizsgák számának növelését, eredményeik 

javítását, magyar nyelv és irodalom csoportbontását. Fontosnak tartjuk azonban, hogy az ezzel 

kapcsolatos feladatokat pontosan körbehatároljuk, és a feladatok növekedése miatt a kollégák 

kötelező heti óraszámát a 22 órában maximáljuk.  

Egyetértünk a pályázatban leírt tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, melyek közül 

több már égető probléma. (ablakcsere, mosdók felújítása). 

Támogatjuk a Pedagógiai Programhoz, az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályozók, 

„végrehajtási rendeletek”, záradékok elkészítését, egységesítését, a minőségi szakmai munka 

érdekében. 

 A munkaközösség észrevételei a vezetői programhoz: 

 Az IKT eszközök használata ma már alapkövetelmény a pedagógiai munkában, 

ezért az interaktív táblák számának növelése, (minden tanteremben való 

elérhetősége) szükséges. 

 A munkaközösség (általában a nevelőtestület) átlagéletkora magas. Szükség 

lenne a testület fiatalítására. Ezért az iskolánknak be kell kapcsolódni a 

gyakornokok képzésébe. Ennek kereteit meg kell teremteni, hogy mi magunk 

segítsük a fiatal nemzedék szakmai, pedagógiai képzését, pályán tartását. 

 Fontosnak tartjuk a pedagógus életpálya által kötelezővé tett szakmai 

továbblépés támogatását, a törvény által biztosított lehetőségek megadását a 

minősülő pedagógus számára. Ezért tartjuk fontosnak a Kollektív szerződés 

kidolgozását, mivel a törvény adta lehetőségek csak így vehetők igénybe. 
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Szabó István intézményvezetői pályázata helyesen határozza meg az előttünk álló 

feladatokat, és a problémák megoldását, így a történelem munkaközösség a vezetői programot 

támogatja.  

 

Kecskemét, 2018. április 19.  

       

     

Détáriné Szabó Anikó 

munkaközösség-vezető 

 


