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A szakiskolai és természettudományi munkaközösség véleménye
— J'.Horváthné Sabáli Éva igazgatói pályázatáról

Munkaközösségünk olyan tagja, aki hat éven át a budapesti Iskolaigazgatók Szövetségének 
is volt munkaközösség tagja, sőt vezetője, minden tekintetben, a jogszabályi előírásoknak 
mindenben megfelelőnek találta, jelen pályázatot.

A Pályázó több évtizede tevékenykedik a szakmában, azt hivatásként teljesíti, s immáron hat 
éve rendelkezik vezetői gyakorlattal. Felkészültsége alapos, megfontolt, folyamatos önfejlesz
tési igénnyel rendelkezik, melyet az önéletrajzi részben pontosan kifejtett. Megítélésünk 
szerint ez helytálló és bizonyított.

Az elmúlt két tanév tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy Horváthné Sabáli Éva kellő
en tájékozott, rendelkezik a szükséges ismeretekkel, az iskola jelenlegi helyzetét személyi -  
tárgyi, anyagi feltételeit illetően is. Helyzetelemzése részletes, alapos, fejlesztési elképzelései 
indokoltak és tantestületünk által támogathatóak, annál is inkább, mivel ezen fejlesztések jól 
segítik a diákok, mind színvonalasabb, korszerűbb oktatását.
A pedagógusok személyes példamutatásával, a tanulókra szabott segítő irányításával önálló 
munkára képes gyerekeket igyekszünk nevelni. Stabil értékrendet próbálunk kialakítani a 
mind nehezebbé váló világban.

Az igazgató pályázatban megfogalmazott cél és feladatrendszerre épített vezetői koncepció 
támogatandó, mindazok számára, akiknek célja a nyugodt, alkotói légkör kialakítása, a haté
konyabb nevelő-oktató munka érdekében.
Örömmel tapasztaljuk, hogy ennek megvalósítása érdekében a pályázó támaszkodni kíván a 
nevelőtestület megújuló részére, továbbá a több évtizede intézményünkben dolgozó és 
együttműködő pedagógusokra is.
Az intézménybe felvett új kollégák szakmailag jól képzettek, többségük pedagógiai gyakorlat
tal is rendelkezik, melyet jól integrál iskolánk módszereibe. Kreativitásukkal hozzájárulnak a 
fejlődéshez. A pályakezdő fiatal kollégák pedig lelkesedésükkel, dinamikájukkal viszi előre a 
szakmai munkát. Érdeklődők, jól képzettek és gyorsan fejlődnek. Folyamatosan részt vésznek 
a közös programokban, személyiségükkel új színt, jó hangulatot visznek iskolánk életébe.

A vezetési programrészben kiemelt nevelési-képzési feladatok súlyozása nagymértékben 
támogatandó, fő feladat a teljes személyiség fejlesztés, a gyermekközpontúság pozitív jövő
kép kialakítása, kreativitás, otthonias légkör megteremtése, illetve néhány sokak által szere
tett, iskolánkra jellemző hagyomány fenntartása és újak teremtése.

Egyetértünk azzal az elképzeléssel is, melyben szoros kapcsolat kiépítése fontos a szülői kö
zösséggel is, a rendszeres fogadóórák és szülői értekezletek színvonala, a szülőknek tartott 
nyílt napok, óralátogatások meghonosítása, családi napok, szülői fórumok szervezése elen
gedhetetlen a szülő-diák-iskola egységes gondolati síkon történő folyamatos építése érdeké
ben.
Rendkívül fontos színvonalas kapcsolatok építése és fenntartása más intézményekkel is, pl. 
IKARUS, gyermekvédelmi hatóságok stb.

f
A mai világunkban rendkívül fontos az aktuális, folyamatosan megújuló információ és annak 
áramoltatása, ennek érdekében a pályázatban megfogalmazott és fejlesztésként előirányzót}; AZ
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elektronikus napló bevezetése, valamint a honlapunk naprakész üzemeltetése, szintén támo
gatandó a tantestület által.

Üdvözöljük az alapítvány létrehozásának ötletét, mely lehetőséget biztosít a szülők számára 
gyermekük iskolájának anyagi támogatására, mely a szűkös lehetőségek miatt hasznosítani 
tudná ezen felajánlásokat.

Azonosulunk a kiemelt feladatok terén a pályázatban megfogalmazott oktatási célkitűzések
kel, pontosabban az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás, a differenciált képességfejlesztés, a 
tehetséggondozás, az alkalmazásképes tudás eléréséért végzett közös erőfeszítésekkel

A pályázat nem mentes az önkritikától sem, a közös jövőbeli munka lehetőségének felvázolá
sa mellett véleményünk szerint megalapozza az intézmény vezetőjének megbízását, a követ
kező öt évre szóló szükségessé vált iskolai megújulást.

Munkaközösségünknek sajnos volt olyan tagja is, aki olyan véleményt adott be a pályázat 
elolvasása és kijegyzetelése után, mely az ő saját szavaival élve is figyelmen kívül hagyandó, 
ezért ezt mi ezen mondat elolvasása után tiszteletben tartjuk.

Jelen pályázat előtérbe helyezi a korszerű oktatási módszerek alkalmazását, lépést tart a gyer
mekek új generációinak változó igényeivel, logikusan mutat rá a gazdasági problémákra is.

Megismételve: minden tekintetben, a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek találtuk, jelen 
pályázatot.

A pályázatban leírtakat munkaközösségünk mindenben támogatja.

Budapest, 2014. május 19.
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