A Szülői munkaközösség véleménye a benyújtott intézményvezetői pályázatokról

1. Kovács Zoltán pályázati anyagának véleményezése
Jól felépített pályázati anyagot olvastunk, bár több ellentmondást is találtunk benne. Nem
látja, az iskola helyzetét kiforrottan, így nem tudja teljességgel hitelesen megállapítani azt. A
pályázati anyagból kiderül, hogy sok intézményben dolgozott, de egv-egy iskolánál rövid
időszakot töltött el. A számos iskolában szerzett tapasztalata előnyös, de emellett
megfogalmazódik a szülők részéről, hogy a sok munkahely váltás miatt nem tűnik
elkötelezett, lojális munkavállalónak, ezzel együtt hosszútávú megoldásnak az iskola
számára. Aggályosnak tartjuk a vezetői tapasztalat hiányát is. A pályázatának elején és végén
is megfogalmazza, hogy nem akar igazgató lenni, ami további kérdéseket vet fel.
2. Surin Zsuzsanna Mária pályázati anyagának véleményezése
A pályázat alapos és átfogó helyzetelemzésen alapul, áttekinthető képet nyújt az intézmény
jelenlegi helyzetéről. A programjában megfogalmazott belső struktúra átszervezésével, a
szervezeti együttműködésre fókuszáló gondolkodásmódjával egyetértünk. A szülői
munkaközösség tevékenységének nagyobb mértékű bevonására való törekvését pozitívan
fogadtuk.
3. Beleznay Tamás pályázati anyagának véleményezése
A Pályázó vezetői programjában megfogalmazott intézményi jövőképe, és fejlesztési-,
pedagógiai elképzelései, a majd egy évtizedes intézményvezetői tapasztalatára épülnek. A
fejlesztési elképzelései figyelembe veszik a múlt értékeit, hibáit, s ezen tapasztalataival
készült el a meggyőző, az iskolát szolgáltató egységként kezelő, menedzser szemléletű,
szakmai pályázata. A gyermekcentrikus látásmódjával, a mai kor igényeinek megfelelő
nevelési céljaival egyetértünk.
A fentiekre hivatkozva a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Szülői
Munkaközössége a pályázatokat átbeszélve a következő megállapításra jutott:
1. Kovács Zoltán intézményvezetői pályázatát nem támogatja (0 szavazat).
2. Surin Zsuzsanna Mária intézményvezetői pályázatát támogatja (5 szavazat).
3. Beleznay Tamás intézményvezetői pályázatát támogatja (9 szavazat).

Budapest, 2019. április 17.

Szülői mk. vez.

Kiegészítés a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és
Gimnázium Szülői munkaközösségének intézményvezetői pályázatokkal
kapcsolatos jegyzőkönyvéhez

2019. május 1-én a Szülői munkaközösség vezetője, Farkas Emese e-mailben jelezte , hogy
két osztály szülői képviselői megkeresték, hogy utólag szeretnék szavazatukat leadni az
intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatban. Szavazatukat május 2-án eljuttatják az
előkészítő bizottság elnökének, azzal a kéréssel, hogy csatolja a Szülői munkaközösség
jegyzőkönyvéhez.
A két zárt borítékban megérkezett szavazatot felbontottam, amely szerint az
intézményvezetői pályázatok támogatottsága a Szülői munkaközösség részéről az alábbiakra
módosult:
1. Kovács Zoltán intézményvezetői pályázatát nem támogatja (0 szavazat)
2. Surin Zsuzsanna intézményvezetői pályázatát támogatja (5 szavazat)
3. Beleznay Tamás intézményvezetői pályázatát támogatja (11 szavazat)

Budapest, 2019.május 2.
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Tóth Viktória
az előkészítő bizottság elnöke

