A balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola felsős munkaközösségének véleménye
Restné Szabó Rita intézményvezetői pályázatáról

Restné Szabó Rita már 19 éve iskolánk pedagógusa, aki az idei tanévben szaktanári és
osztályfőnöki munkája mellett ellátta az intézményvezető-helyettesi feladatkört is. Éppen
ezért alaposan ismeri iskolánk helyzetét, erősségeit és gyengeségeit, a lehetséges fejlesztési
irányokat, ezekhez pályázatában konkrét célmeghatározásokat és feladatokat rendel.
Nemcsak az iskola helyzetét illetően tájékozott, hanem a korszerű pedagógiai programok,
módszerek, valamint a közoktatás-politika terén is. Vezetési ismereteit 2012 szeptemberétől
közoktatás-vezetői tanulmányai során szerezte meg, mindezek gyakorlatban való
alkalmazásában kellő irányítást és támogatást kapott az ezen a téren nagy tapasztalattal
rendelkező jelenlegi intézményvezetőtől.
A pályázó vezetői programjából az alábbiakat emeltük ki pozitívumként:

















Egyetértünk, hogy javítani kíván a felső tagozatos személyi állományon.
Támogatjuk és fontosnak tartjuk a rendszergazda, az iskolapszichológus (és
amennyiben lehetséges, egy pedagógiai asszisztens) alkalmazását, valamint a tárgyi
feltételek javítását, korszerűsítését.
Támogatjuk és fontosnak tartjuk a tehetséggondozással kapcsolatos elképzeléseit.
Üdvözöljük, hogy a pályázó fontosnak tartja a rászoruló gyerekek egyéni fejlesztését,
folytatni kívánja a jelenleg folyó munkát.
Jó kezdeményezésnek tartjuk, hogy havi rendszerességgel értékelő-előkészítő vezetői
ülést kíván tartani a még hatékonyabb, következetesebb és szervezettebb munkavégzés
érdekében.
Egyetértünk azzal a céljával, hogy a diákönkormányzatot a jelenleginél több iskolai
rendezvény szervezésébe, lebonyolításába kívánja bevonni – ezzel is segítve a
gyerekek felkészítését a felnőtt szerepekre.
Támogatjuk azon elképzelését, amely közös megoldást keres arra a problémára,
hogyan lehetne délután hatékonyabban felkészíteni a gyerekeket a tanórákra.
Egyetértünk és támogatjuk azon célját, ami szerint a helyi lakosú SNI gyerekek
vizsgálatára helyben, egy közös időpontban kerüljön sor.
Egyetértünk az intézményi tanács által létrehozható alapítvány mihamarabbi
megalapításának gondolatával.
Üdvözöljük, hogy partneri szerződéseket kíván kötni középiskolákkal, s így az
érettségi feltételeként letöltendő közösségi szolgálatot a diákok intézményünkben
illetve a községben is megvalósíthassák.
Örömmel vettük, hogy iskolánk hagyományait továbbra is tiszteletben tartva, azokat
újabb értékekkel kívánja bővíteni.
Örülünk, hogy fontosnak tartja a jó munkahelyi légkör meglétét, hogy az iskolai élet
valamennyi szereplőjével pozitív és mindenki számára előnyös együttműködésre
törekszik.
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Egyetértünk és fontosnak tarjuk, hogy kiemelt szerepet szán egy újszerű egészség- és
környezeti nevelésnek, amelyben támaszkodik a helyi adottságokra, specialitásokra.
Támogatjuk az iskolai honlapra vonatkozó elképzelését.

Összességében Restné Szabó Rita vezetői programját meggyőzőnek és támogatásra
méltónak tartjuk, mivel iskolánk hagyományait,sajátos arculatát, értékeit megőrizve,
azokat újakkal ötvözve kívánja megerősíteni intézményünk jó hírnevét, amelyet szívesen
választanak diákok, szülők és pedagógusok egyaránt.
Fentiek alapján a felsős munkaközösség elfogadja és támogatja Restné Szabó Rita vezetői
programját.

Balatonvilágos, 2014. május 8.

Szanyi Ildikó
felsős munkaközösség-vezető
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