A nevelőtestület véleménye
A pályázó - Aranyi Imre - szakmai felkészültsége és végzettsége megfelel
a pályázati kiírásnak, már 21 éve iskolánk igazgatója. A magasabb vezetői
feladatok ellátására beadott pályázatát a tartalmi és formai igényesség jellemzi.
A pályázat jól szerkesztett, logikusan felépített, könnyen áttekinthető, lényegre
törő.
Az anyagból kiderül, hogy a pályázó tapasztalt vezető, figyelme minden
elemre kiterjedő, menedzselési stílusa megfontolt, racionális, hatékony. Az
intézményben folyó munkát és az ehhez kapcsolódó vezetői feladatokat
komplexitásukban látja és értékeli. Megfelelő hangsúlyt kapnak a működés
egyes területei, hozzáértően kezeli akár a működési feltételekkel, akár a
szakmai-pedagógiai munkával kapcsolatos teendőket, problémákat.
A cselekvési program és a fejlesztési terv megfontolt, teljesíthető, a célok
világosak, konkrétak, egyértelmű irányokat jelöl ki, támogatva azokat a
területeket, amelyek már eddig is sikeresek voltak (matematikai
tehetséggondozás, nyelvoktatás) és határozott elképzelést fogalmaz meg
azoknak a területeknek a fejlesztésével kapcsolatban, amelyek a későbbiekben
az iskola erősségei lehetnek és megfelelnek a nemzeti oktatáspolitikai
elvárásoknak, konkrétan a természettudományos-műszaki pályákra való
felkészítés, valamint a idegen nyelvi és digitális kompetencia fejlesztése.
Ebben a ciklusban megvalósult az 5 évfolyamos reálosztály létrehozása és
a humán osztály ismét 4 évfolyamossá tétele, amelyek lehetőséget adnak a
minőségi túljelentkezés iskolánkban tartására. Ezek a képzési formák
megfelelnek
a
társadalmigazdasági
elvárásoknak,
hiszen
a
természettudományok és nyelvek ismerete, valamint a humán műveltség szerepe
egyaránt nő.
A pályázat tudatosan foglalkozik a nyelvvizsgakérdéssel. Fejlesztési
tervében megemlíti a 2020-tól életbe lépő rendelkezést, amely szerint a
továbbtanulás feltétele lesz a nyelvvizsga. Helyes döntés volt, hogy a D
osztályok képzési szerkezetében átalakítást sürgetett és hajtott végre. Ígéretes a
humán NYEK-es osztály négy évfolyamos általános tantervűvé alakítása is.
Elfogadhatónak gondoljuk, hogy a pénzügyi nevelést, a tudatos fogyasztóvá
válást erősíteni szeretné intézményünkben.
Megjelenik a pályázatban az infrastruktúra fejlesztésére irányuló törekvés,
és annak a fontossága, hogy a meglévő eszközöket minél többen építsék be az
órai gyakorlatukba a lehetőségekkel összhangban. Bízunk benne, hogy sikeresen
lobbizik a B épület felújításáért.
Az elektronikus napló bevezetéséhez elengedhetetlen a technikai
eszközpark fejlesztése, véleményünk szerint minden kollégának – az iskola által
biztosított – saját mobil eszközre van szüksége, valamint teljes lefedésű wifi
hálózatra. A B épület felújítása kapcsán – a kedvezőbb fényviszonyok miatt –
szükségesnek látjuk egy rajz szaktanterem kialakítását.

A matematika, informatika és fizika tantárgyak eredményei indokolttá
tennék, hogy a szaktanárok heti 22-24 órájában benne legyen a heti 2-4
tehetséggondozó foglalkozás, illetve korrepetálás. A pályázatírásokhoz és azok
lebonyolításához, több segítséget szeretnénk kérni az iskolavezetés részéről. A
kétszeresen kivételes képességű tanulók számának növekedése indokolttá teszi
egy teljes állású fejlesztő pedagógus alkalmazását.
Jónak tartjuk, hogy a hagyományápolást és az innovációt egyaránt fontos
területként kezeli, azért, hogy az iskola megfeleljen a XXI. század kihívásainak.
A pályázó kiemelt célja, hogy támogassa a pedagógus előmeneteli rendszerben
magukat megmérető kollégákat.
Mindezeket figyelembe véve támogatjuk Aranyi Imre magasabb vezetői
feladat ellátására benyújtott pályázatát.
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A Szülők Tanácsa áttanulmányozta, megismerte és a szülők részére elérhetővé tette
az Aranyi Imre által benyújtott pályázati anyagot.
Aranyi Imre, iskolánk jelenlegi igazgatója, a munkája és az iskola felé is elkötelezett
pedagógus, aki több szálon is kötődik iskolánkhoz. Tanárként, majd vezetőként is rész
vett az iskola életében, ezért jól ismeri iskolánk múltját, hagyományait, tárgyi és
személyi feltételeit, ami segíti alkalmazkodnia az állandó jogszabályi és egyéb
változásokhoz.
Az igazgató úr és a tantestület tagjai törekednek arra, hogy az iskola és a család a
gyerekek érdekében szorosan együtt működjön. Folyamatos kapcsolattartásra,
párbeszédre törekszik a szülőkkel, a szülők elmondhatják véleményüket az iskola
oktató, nevelő munkájával kapcsolatban, javaslatot tehetnek fejlesztésekre,
programokra vonatkozóan.
A benyújtott pályázatban is jól látható, hogy az igazgató úr munkája az előző
periódusban sikeres volt, a megpályázott új periódusban a meglévő hagyományokra
és jó tendenciákra építve tervezi tovább folytatni a munkát. Szakmai célkitűzései a
helyi igényekhez igazodnak. Ez a törekvés mindenképp támogatásra érdemes
A Szülők Tanácsa (a hozzánk eljuttatott szülői vélemények alapján) Aranyi Imre
igazgató úr pályázatát támogatja, személyét és programját elfogadja.
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