
Igazgatói pályázat véleményezése 

 

A német és újlatin munkaközösség tagjai tanulmányozták az igazgatói pályázatot, mellyel 

kapcsolatosan a következő észrevételeink vannak: 

Az igazgatói pályázat nagyfokú éleslátással világít rá az iskolai fejlesztendő területekre (pl.: a 

tantestület megfiatalítása, az infokommunikációs eszközök amortizációja, a beiskolázás 

hatékonyságának növelésére, az egyenlőtlen terhelés enyhítésére). 

Nagyon örvendetes, hogy ezek az égető kérdések most újra napirendre kerülnek, és főleg ezekkel 

kapcsolatosan szeretnénk építő jelleggel hozzájárulni igazgató úr észrevételeihez: 

1) A pályázatban szerepelnek véleményünk szerint is szükséges célkitűzések: pl. beiskolázási 

programok, idegen nyelvű szórólapok készítése, szakmai jellegű pályázatok készítése 

szaktanárok közreműködésével, viszont a jelenlegi feszített tempó mellett megvalósításuk 

meglehetősen kétséges. 

 

2) Szintén támogatjuk a vizes blokkok korszerűsítését, víztakarékos WC-tartályok és csaptelepek 

beépítését. Örülnénk, ha a kivitelezéskor szintenként még egy – egy női tanári WC-t is 

beterveznének. 

 

3) Sajnos a pályázat arányaiban nagyon kis része foglalkozik a nyelvek tanításával (a 37 oldalból 

1 rövid bekezdés), pedig jól tudjuk, hogy a diákok, a szülők és a felsőoktatás is alapvető 

elvárásnak tartja a minimum egy nyelvvizsga megszerzését a középiskolai tanulmányok során.  

 

4) A nyelvoktatással kapcsolatos elvárások növekedéséről ugyan olvashatunk, viszont nem 

található utalás a megvalósítás feltételeinek biztosítására. Azt nem tartjuk elfogadható 

megoldásnak, hogy nyáron, a szabadságunk terhére nyelvi táborokat szervezzünk, mivel egész 

évben nem mehetünk hosszabb szabadságra.  

 

5) Azt is szem előtt kellene tartanunk, hogy iskolánkba tehetséges, válogatott tanulók járnak, 

akiknek a második nyelvből való nyelvvizsga is célkitűzés lenne, ha biztosítani tudnánk 

számukra a feltételeket, az óraszámot és a tanárt. Nem szabadna szem elől tévesztenünk, hogy 

manapság a matematikában, fizikában tehetséges tanulóknak is szükségük van idegen nyelv 

ismeretére. Az intézményi értékelésből kiderült: a D osztályba járó tanulók szülei részéről 

igény merült fel arra, hogy iskolánk fektessen nagyobb hangsúlyt gyermekeik nyelvtanítására.   

 

6) Bács-Kiskun megyében egyedülálló az iskolánk abban a szempontból, hogy a választható 

nyelvek széles skálán mozognak. Azonban a bejövő évfolyamokon az idegennyelv-

választásnak szabályozott kereteket kellene adni, mely alkalmazkodik a személyi feltételekhez 

és a tanári kompetenciákhoz is.  

 

7)  Véleményünk szerint mindenféleképpen fejleszteni kellene az info-kommunikációs hátteret, 

mert az elvileg 14 aktív táblás teremből - mi nyelvszakosok- szintenként egyet, maximum 

kettőt használhatunk, de azokat is csak akkor, ha sikerül megegyeznünk egy-egy óráról 3-4 

kollégával. Van két fizika, egy biológia egy kémia előadó, viszont nincs sem földrajz, sem 

egyetlen idegen nyelvi, interaktív táblával felszerelt szakterem, ami viszont minimum elvárás 

lenne többek között a két tanítási nyelvű osztályokban. 

 

8) Hiányoljuk a pályázatból, hogy az „Arany Jánosos” osztályokban tanító kollégák pótlékaira 

vonatkozó elképzeléseket. 



 

9) Nagyon hasznosnak tartanánk, ha hasonlóan a többi iskolában bevett gyakorlathoz, évente 

kimutatást készítenénk a szülők számára az Alapítványba befizetett és elköltött pénzekről. 

Minden bizonnyal motivációs hatása lenne a befizetésekre, ha a szülők látnák, hogy 

segítségüknek köszönhetően folyamatosan gyarapodik iskolánk. 

 

10)  Furcsán hatott a pályázatban az a mondat, amelyben igazgató úr úgy fogalmazott, hogy az 

iskolában folyó magas szintű szakmai munka szinten tartásához és emeléséhez „sebességet 

kell növelnünk”.  Szerintünk a kollégák túlnyomó többsége csúcsra van járatva. Nehezen 

tartjuk tehát kivitelezhetőnek azonos feltételek mellett a „sebességnövelést”.    

 

11) A „sebességnövelés” megvalósítását a régi diákjaink, mostanra tanárjelölt egyetemisták 

betanításával, mentorálásával tartjuk elképzelhetőnek.  Igazgató úr pályázatából kiderül, hogy 

a tantestület átlag életkora 48-50 év között van, tehát szükség van utánpótlásra, viszont nincs 

utalás ennek kivitelezésére. Jelenleg 4 mentortanár van közöttünk, magyar, történelem, 

biológia szakosok, egész osztályban, 24-26 óra mellett nem tudják vállalni a tanárjelöltek 

mentorálását. Mivel törvényben a 32 óra terhére vállalhatják el ezt a munkát a jelenlegi 

jelképes összegért, így az utánpótlásképzés veszélyben van. Kérjük igazgató urat, hogy jelezze 

a feletteseknek ezt az égető problémát, és kezdeményezze a fenntartóval a mentorálás 

feltételeinek kidolgozását, a helyzet kezelését. 

 

12) Utalás történt arra is, hogy igazgató úr fontosnak tartja, hogy az iskolánkból kikerülő diákjaink 

környezettudatos felnőttekké váljanak.  Szeretnénk, ha lennének ennek megvalósítására utaló, 

tudatos lépések. 

 

Nagy bizakodással olvastuk el a pályázatot, és a munkaközösségi egyeztetés során úgy 

éreztük, hogy igazán konstruktív gondolatmenethez tudtunk csatlakozni. Bízva igazgató úr 

vezetői tapasztalataiban, továbbá szakmai nyitottságában - az észrevételeink figyelembevétele 

mellett -  támogatjuk az igazgatói pályázatot.   

 

 

 


