
Az angol nyelvi munkaközösség véleménye  

Szabó István intézményvezetői pályázatáról és vezetői programjáról 

 

Az angol munkaközösség 2018. április 20-án tartott megbeszélésén megvitatta Szabó István 

intézményvezetői pályázatát, s a következő véleményt alakította ki: 

A pályázó gyakorló igazgatóként az intézmény munkáját, a munkakörülményeket, a lehetősé-

geket reálisan értékeli, látja erősségeinket, gyengeségeinket, ezek tudatában vázolta fel vezetői 

programját is. 

Szabó István vezetői programjának fő célkitűzéseit alapvetően elfogadjuk és támogatjuk. 

Szeretnénk azonban néhány észrevételt, kiegészítést és kérdést megfogalmazni a vezetői prog-

rammal kapcsolatban: 

(1) „Erősségeink” rész: 

 kérnénk belefoglalni a nyelvvizsgák magas számát, mivel az ezekre való specifikus fel-

készítést a jelenlegi Nemzeti Tanterv, illetve Kerettanterv nem írja elő, de az angolul ta-

nuló diákjaink többsége B2 nyelvvizsgával zárja a középiskolai tanulmányait. 

 

(2) „Konkrét tennivalók” rész: 

 Az nyelvvizsgák számának további növelése érdekében szakmai megoldásként említés-

re került a nyelvi táborok lehetősége. Úgy gondoljuk, hogy a tanárok részvétele ebben 

önkéntes alapon és külön díjazás ellenében történjen. Fontos az is, hogy egyértelműen 

előre meghatározott legyen a tábor célja és a megcélzott tanulói csoportok is, tehát en-

nek átgondolt előkészítésére lenne szűkség.  Azt is tisztázni kell, hogy a tábor finanszí-

rozása milyen módon történne.   

A tábor lehetőségén túl további szakmai megoldásra is szükség lesz és ennek pontosítá-

sa is fontos lenne, erre vonatkozó részleteket nem tartalmaz a vezetői program.  

 Belső szabályozók elkészítése és egységes használata az egyik legégetőbb feladat.  Az 

angol munkaközösség munkáját különösen befolyásolja az osztályozóvizsga szabályzat 

és a magántanulókra vonatkozó szabályzat hiánya, illetve pontosításra szorul az emelt-

szintű tanulmányok évközi leadására vonatkozó szabályzat is.  Ezeket a következő tan-

évre (2018-19) mindenképpen el kell készíteni. 



 Az iskoláról szóló többnyelvű publikációról szóló terveknél fontosnak tartjuk az iskola 

honlapjának angol és német nyelvű változatának elkészítését is.  

 

(3) Javaslat a pályázat kiegészítésére: 

Javasoljuk egy kollektív szerződés létrehozását munkáltató és a munkavállalók között 

abból a célból, hogy a kollektív szerződés létezése esetén a munkavállalók számára tör-

vényileg lehetséges kedvezményeket a testület igénybe vehesse.   

 

Az angol nyelvi munkaközösség az intézményvezetői pályázatot és vezetői programot a fenti 

kiegészítésekkel  

támogatja. 

 

Kecskemét, 2018. április 20. 

 

 Dr. Chandlerné Rozinka Stefánia 

 Angol nyelvi munkaközösségvezető 


