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Az osztályfőnöki munkaközösség véleményezése az intézményvezetői pályázatról
Horváthné Sabáli Éva igazgatói pályázata határozott és m egvalósítható célokat tűz ki, A pályázat
valam ennyi fontos területre kiterjed, részletes, sokrétű. Szakmai és szerkezeti szem pontból alapos és
előrem utató, m egfelel a jogszabályi előírásoknak.
A vezetői program logikus felépítésű, jól áttekinthető. Céljait az eddigi tapasztalataira építve
részletesen fogalmazza meg.
A tanügyigazgatási dokum entum ok egységes kezelése, az elektronikus napló bevezetése m inden
szülő, pedagógus m unkáját és az intézm ényértékelési rendszert is megkönnyíti.
A pályázó figyelem be veszi a m ikrokörnyezet által nyújtott lehetőségeket és ennek alapján határozza
meg a célokat.
Az iskola jövő jét nagymértékben meghatározza a kialakult tanulói létszám növekedésére való
törekvése.
A pályázó jól látja, hogy ennek feltétele az iskola sikeres, eredm ényes, színvonalas működése,
m elynek érdekében m inden lehetséges lépést megtesz.
Horváthné Sabáli Éva személyisége és kisugárzása, valam int karizm atikus egyénisége minden
m unkatárs hasznára, javára válik. M ind en segítséget megad m unkatársainak a minél minőségibb
munka végzése érdekében.
Fontosnak tartja a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítását, ahol olyan alkotói munka folyik,
am ely a gyerekek fejlődését nagym értékben elősegíti.
Céljai között szerepel a családias környezet biztosítása, a tanulók és a munkatársak számára egyaránt.
Példam utató m agatartást tanúsít, felelősséget vállal, valam int irányt mutat.
Pályázatából egyértelm űen kiderül, hogy együttm űködésre törekszik az iskolai élet valam ennyi
szereplőjével.
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Tám ogat m inden egyéni kezdem ényezést, kreatív ö tletet és segít azok megvalósításában.
Egyetértünk a pályázatban tervezett intézkedésekkel és elképzelésekkel.
Horváthné Sabáli Éva személye, szakm ai és pedagógiai felkészültsége, em beri hozzáállása és vezetői
tapasztalata alkalm assá teszi a vezetői feladatok további ellátására.
Az

osztályfőnöki

m unkaközösség

téfeteségi- döntése

értelm ében

Horváthné

Sabáli

Éva

intézm ényvezetői pályázatát tám ogatjuk!
tr

HITELES m á s o l a t .

osztályfőnöki m unkaközösség vezető
0*3^

