A balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola alsós munkaközösségének véleménye
Restné Szabó Rita intézményvezetői pályázatáról
Restné Szabó Rita iskolánk tanára, osztályfőnök, igazgató-helyettes.
Az általa benyújtott vezetői pályázat logikusan felépített áttekinthető, kellően részletes és jól
szerkesztett. Az intézmény életének minden fontos területét érinti és nyitott az újdonságokra
is. Pontosan ismeri az iskola helyzetét, személyi állományát, tárgyi viszonyait, szülői
közösségét, tanulóit, érzelmileg kötődik hozzájuk. Ismeri iskolánk múltját és jelenét, hiszen
hosszú évek óta dolgozik falai között. Így naprakész ismeretekkel rendelkezik, jól látja a helyi
adottságainkból fakadó problémáinkat, és erre megvalósítható megoldásokat kínál.
Grafikonjaival, táblázataival szemléletesen támasztja alá mondanivalóját. A vezetői pályázat
erénye, hogy helyzetelemzésében az intézmény sikeres és hatékony működtetéséhez
szükséges valamennyi terület vizsgálatára kitér. Figyelembe veszi a mai kor igényeit,
kihívásait, a fenntartó valamint a közvetlen partnerek elvárásait a törvényi lehetőségek
betartásával. Tisztában vagyunk vele, hogy milyen nehéz feladat vár rá, de munkájában,
céljainak elérésében támogatni szeretnénk őt.
Indoklás:
 Szimpatikus, hogy iskolánk erősségeire építi céljait, elhivatott pedagógusok,
együttműködő szülők, a fenntartó és a támogatók bevonásával.
 Előtérbe helyezi az eredményesen alkalmazott és jól bevált pedagógiai módszerek
alkalmazását.
 Jónak találjuk, hogy az alsó tagozatos nevelők munkáját az osztályonkénti 2 tanító
munkába állításával szeretné megkönnyíteni, szakmailag erősíteni.
 Alapvető feladatként kiemelte a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlesztését,
hiszen iskolánkban évek óta nagyon magas a BTM és SNI-s tanuló létszáma. Jó ötlet,
hogy a szakértői vizsgálatot helyben végezzék.
 Egyetértünk azzal, hogy a köznevelési törvény által biztosított óraszámban
rendszergazda dolgozzon az iskolában, és hogy az alsó tagozaton is nagy szükség van
pedagógiai asszisztens és pszichológus munkájára.
 Az iskola tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztését mindenképp fontosnak tartjuk,
hogy ezzel ne csak ápolt és tiszta, hanem modern és vonzó is legyen iskolánk.
 Egyetértünk azzal, hogy a tantestület tagjai és a kibővített vezetőség számára
egyértelmű és betartható elvárásokat fogalmaz meg, hisz a jól szervezett munka így
hatékonyabbá válhat.
 Motiváló tényező lehet minden kolléga számára, hogy ösztönzést kapunk szakmai
továbbképzésekre, szakvizsga megszerzésére.
 Pozitív, hogy hangsúlyt fektet az eddig kialakított és jól működő szokások és
hagyományok fenntartására.
 Támogatjuk az általa tervezett iskolai honlap fejlesztését és az Intézményi Tanács által
létrehozható alapítvány magvalósítását.
 Szem előtt tartja a gyermeki igényeket, egyaránt hangsúlyt fektet a tanulásra, a sportra
és a gyerekek közösségformáló tevékenységeire is.
 Emellett figyelembe veszi a pedagógusok igényeit is, amikor kiemeli a tantestületi
csapatmunkát, a jó munkahelyi légkör megteremtését, az egymásra figyelést.
 Végül alkalmazkodik a szülők, a fenntartó és a támogatók igényeihez, és tervezi,
hogy aktívabb együttműködésre késztesse őket.

Restné Szabó Rita megfogalmazott céljai és elvárásai világosak, teljesíthetők.
Családjával hosszú évek óta Balatonvilágoson él, és iskolánkban tanít, a munkájában
precíz, elhivatott. A gyerekekkel szeretetteljes, a szülőkkel korrekt, kollégáival
barátságos.

Fentiek alapján az alsós munkaközösség elfogadja és támogatja Restné Szabó Rita
vezetői programját.
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