A Biológia -kémia, a Földrajz-filozófia–etika és a Történelem szakmai
munkaközösségi tagok közös véleménye
A pályázó - Aranyi Imre - szakmai felkészültsége és végzettsége megfelel
a pályázati kiírásnak, már 16 éve iskolánk igazgatója. A magasabb szintű
feladatok ellátására beadott pályázatot a tartalmi és formai igényesség jellemzi.
A pályázat tartalmi és formai szempontból jól szerkesztett, logikusan felépített,
könnyen áttekinthető, lényegre törő.
A pályázat legfontosabb erénye, hogy továbbgondolja az eddig végzett
tevékenységünket és új pályát, célokat jelöl ki számunkra a kormány igényeit,
elvárásait figyelembe véve.
A pályázat kitér az iskolai élet valamennyi területére.
Tartalmazza az előző három ciklus eredményeit, konkrétumokkal – részletes
táblázatokkal, kimutatásokkal - alátámasztva azt, hogy honnan hová jutottunk el,
s erre építi a továbblépést.
Kiemeli a hagyományokhoz való ragaszkodás fontosságát, s utat mutat a jövő
felé.
Megfogalmaz küldetésnyilatkozatot, amit nagyon jó idézetekkel támaszt alá.
Megvalósult a humán osztály 5 évfolyamossá tétele, amely lehetőséget ad a
minőségi túljelentkezés iskolánkban tartására. Ez a képzési forma megfelel a
társadalmi- gazdasági elvárásoknak, hiszen a nyelvek ismerete és a humán
műveltség szerepe nő, ráadásul egy évvel kitolódik a pályaválasztás is.
A szakmai helyzetelemzésében reálisan látja az intézmény helyzetét, a
megoldandó feladatokat, és helyesen vázolja fel az utat a reáltantárgyak
erősítésére.
Továbbra is támaszkodik a tantestület tudására, tapasztalataira, amelyek képessé
teszik a feladatok megoldására. A jól felkészült szakmai munkaközösségek már
bebizonyították, hogy képesek a feladatok ellátására.
A pályázó vezetői programja tartalmazza azokat az elképzeléseket, célokat és
feladatokat, amelyekkel azonosul, és amelyeket a munkaközösségektől is elvár.
Fejlesztési tervében szerepel az oktató-nevelő munka, a gazdálkodás és a
pénzügyi feltételek javítása, valamint a tárgyi feltételek fejlesztése.

Fontosnak tartja a kollektív szellemet és jó munkahelyi légkört, mert ezek
segítik az eredmények elérését.
Aranyi Imre magasabb vezetői feladatok ellátására beadott pályázatát a Biológia
- kémia, a Földrajz-filozófia–etika és a Történelem szakmai munkaközösségek
valamennyi tagja támogatja.

-------------------------------Barta Ágnes

------------------------------Dr. Barta Erika

Biológia – kémia munkaközösség-vezető

-----------------------------Pinczés László
Történelem munkaközösség-vezető

Filozófia – földrajz – etika
munkaközösség-vezető

Aranyi Imre vezetői pályázatának véleményezése
Francia és spanyol munkaközösség

A pályázat helyzetelemzésből és az ez által meghatározott, erre épülő cselekvési
programból, fejlesztési tervből áll.
A helyzetelemzés reális, részletes, sokszempontú, tényekkel, adatokkal alátámasztott,
feltárja az intézmény működésének erősségeit és esetleges gyenge pontjait.
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.
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 munkaközösség részéről nagyon jónak tartjuk, hogy a pályázat minden
műveltségterületen érvényesíteni kívánja az innovatív szemléletet a hagyományos tantárgyi
keretek megtartásával, valamint, hogy az előző időszakban bevezetett és kiemelkedően
eredményesen működő új nyelvi képzési formákat meg kívánja tartani. Az új
kezdeményezéseket a képzési szerkezet átalakításában valamint a tehetséggondozás
fejlesztésében szakmailag megalapozottnak tartjuk.
A fentiek alapján a munkaközösség Aranyi Imre vezetői pályázatnak célkitűzéseivel és
a megvalósítás módjaival maximálisan egyetért.

Debrecen, 2012. május 15.
KOCSIS ERZSÉBET
a francia munkaközösség vezetője
KISS ZSÓFIA
a spanyol munkaközösség vezetője

Aranyi Imre magasabb vezetői pályázatának véleményezése
Testnevelés és magyar munkaközösség

Megállapítjuk, hogy Aranyi Imre pályázata teljes mértékben megfelel a formai és a tartalmi
követelményeknek egyaránt. Az iskola helyzetének elemzése alapos és részletes képet nyújt
az iskola képzési szerkezetéről, működéséről a tantestület és a diákság munkájáról. Különösen
fontos résznek tartjuk a kitűzött célok között a gimnázium képzési szerkezetének módosítását,
amely tervezet megfelel a tanulói igényeknek és a tanulmányi eredményeknek. A pályázat
kitér olyan pontokra is, amelyek az iskola korszerűsítésében elengedhetetlenek.
A testnevelés és a magyar munkaközösség tagjai az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt
a véleményt fogalmazták meg, hogy a pályázó alapos szakmai felkészültséggel, mindenre
kiterjedő figyelemmel, emberségesen látta el feladatait.
A fentiek alapján a testnevelés és a magyar munkaközösség tagjai egyhangúlag
támogatják Aranyi Imre magasabb vezetői pályázatát.

Debrecen, 2012. május 15.

Drahos Józsefné
a magyar munkaközösség vezetője

Felföldi János
a testnevelés munkaközösség vezetője

VÉLEMÉNY
A matematika és a fizika munkaközösség egyhangú véleménye, hogy Aranyi Imre igazgatói
pályázata mind formailag, mind tartalmilag igényes, precíz munka. Összefoglalja az utóbbi 5
év eredményeit, a vállalt feladatok és célok megvalósulását. Megállapítottuk, hogy a kitűzött
célok a természettudományos műveltséget helyezik előtérbe, az osztályok átszervezésével.
Ezeket a terveket, a matematika tagozatok, a tehetséggondozó osztályok megtartását és
továbbfejlesztését természetesen nagy örömmel támogatjuk.
Aranyi Imre az elmúlt 16 évben kiváló vezetőnk volt. Az iskola érdekeit mindenek fölé
helyezte, minden olyan újításba belevágott, amely a tantestület és a diákság előnyére vált.
(NYEK, két tannyelvű képzés, pályázatok, felújítási munkák). Személye a garanciája a
nyugodt, jó hangulatú munkahelyi légkörnek.
Mind a pályázatot, mind a pályázó személyét a matematika és fizika munkaközösség
maximálisan támogatja.

Debrecen, 2012.05.15.

………………………………
Remeténé Orvos Viola mkv.

…………………………………
Lakatos Tibor mkv.

Aranyi Imre magasabb vezetői pályázatának véleményezése
Angol és német-orosz munkaközösség

Megállapítjuk, hogy a benyújtott pályázat teljes mértékben megfelel mind a formai, mind a
tartalmi követelményeknek. Különösen értékes a pályázatban a hagyományok ápolásának,
valamint a külső források bevonásának hangsúlyozása. Emellett nagy szerepet kap az
innováció, a tehetséggondozás, valamint a gyakorlati ismeretek középpontba állítása.
Az angol és német-orosz nyelvi munkaközösségek különösen fontosnak tartják, hogy az
idegen nyelvek oktatása továbbra is központi szerepet játsszon az intézmény pedagógiai
tevékenységében. Örvendetes, hogy a pályázat támogatja az új, kommunikatív pedagógiai
módszerek és az IKT-eszközök elterjesztését és rendszeres használatát, melyek segítségével
iskolánk továbbra is képes lesz megfelelni a folyton változó társadalmi és partneri
igényeknek, illetve pedagógiai követelményeknek.
Aranyi Imre eddigi rendkívül eredményes igazgatói tevékenysége – melyet
intézményünk országos rangsorban elfoglalt előkelő helye is bizonyít – a jövőben is záloga
lehet iskolánk további fejlődésének.
A fentiek tükrében az angol és a német-orosz munkaközösség tagjai egyhangúlag
támogatják Aranyi Imre magasabb vezetői pályázatát.

Debrecen, 2012. május 15.

SZÉPLAKINÉ KOCSIS ÉVA
az angol munkaközösség vezetője

ILLYÉSNÉ CSERVENYÁK KATALIN
a német-orosz munkaközösség vezetője

Az informatika munkaközösségek véleményezése Aranyi Imre igazgatói
pályázatáról

Simon Gyula az informatika munkaközösség vezetője: egyetért Aranyi Imre
benyújtott igazgatói pályázatának informatika munkaközösségre vonatkozó
részével, kiemelte az utóbbi 5 év eredményeit, mint a multimédiás terem kialakítását
36 számítógéppel, az internetes sebesség növelését, a megerősödött programozási
versenyeredményeket. Támogatja azt a kezdeményezést, hogy a négy évfolyamos
matematika tagozatos osztályban növekedjen az informatika óraszám.
Az igazgatói pályázatot a munkaközösség támogatja.
……………………………………
Simon Gyula
az informatika munkaközösség vezetője

Az összefoglalást a munkaközösség egyhangúlag elfogadta.
Debrecen, 2012. május 11.

A Fazekas Mihály Gimnázium nevelőtestületének véleménye
Aranyi Imre magasabb vezetői feladat ellátására benyújtott pályázatáról

Aranyi Imre pályázatát tartalmi és formai igényesség jellemzi. A dokumentum
jól szerkesztett, logikusan felépített, könnyen áttekinthető, lényegre törő, és teljes
mértékben megfelel a törvényes szakmai előírásoknak. Konkrétumokkal,
táblázatokkal, tényekkel támasztja alá az előző évek eredményeit. Legfontosabb
erénye, hogy továbbgondolja az eddig végzett tevékenységünket és új pályát, célokat
jelöl ki számunkra az oktatásügyi reformok igényeit, elvárásait figyelembe véve.
Kiemelt feladatnak tekinti továbbra is a tehetséggondozást,a hat évfolyamos képzés
megőrzését, a matematika jelleg egész osztályra történő differenciált bővítésével. A
két tanítási nyelvű és humán jellegű nyelvi előkészítő osztályban nem tervez változást.
A négy évfolyamos és angol -német nyelvi előkészítő osztályokban növelni szeretné a
reál tantárgyak szerepét és ezzel a képzés sokszínűségét. A szerkezet ilyen jellegű
finomítása nem növeli a költséget és a felsőoktatásban preferált területekre
hatékonyabban készít fel.
A pályázó fontosnak tartja a hagyományok ápolását, és ezen elvekre építve,
valamint napjaink elvárásainak megfelelve fogalmazza meg a jövőre vonatkozó
elképzeléseit. A megvalósítandó célok között említi a tárgyi feltételek fejlesztését,
sportudvar kialakítását és a Tóth Árpád utcai épület felújítását.
Aranyi Imre az eddigiekhez hasonlóan nagy gondot fordít a pedagógusok
szakmai fejlődését szolgáló továbbképzések támogatására, célja, hogy a tantestület
tagjai aktívan részt vegyenek szakmai, pedagógiai szervezetek munkájában. Fontosnak
tartja a kollektív szellemet és a jó munkahelyi légkört, mert ezek hozzájárulnak a
kiváló eredmények eléréséhez.
Az eddigiekhez hasonlóan a tárgyi ismeretek mellett stabil, hagyománytisztelő
értékrend és életszemlélet közvetítését szorgalmazza megfelelő tanári mintaadással,
hiszen a pedagógiai feladatok ellátásán kívül az erkölcsi és etikai példamutatás is a
nevelőtestület feladata.
A pályázó szakmai felkészültsége és végzettsége megfelel a pályázati kiírás
törvényes szakmai szempontjainak. Kommunikációja mind a tantestület, mind a szülők
és a diákság felé nagyon hatékony. Az intézményben folyó munkát és az ehhez
kapcsolódó vezetői feladatokat komplexitásukban látja és értékeli. Aranyi Imre
tapasztalt vezető, már tizenhat éve sikeresen végzi iskolaigazgatói tevékenységét, mely
idő alatt olyan iskolaszerkezeti változásokat vezetett be, melyek eredményeképpen
intézményünk az országos középiskolai rangsorban előkelő helyet foglal el. A
folytonosság – melyet az igazgató személye garantál – kulcsfontosságú abban, hogy
iskolánk a középfokú oktatásban továbbra is az élmezőnyben maradjon.

A Fazekas Mihály Gimnázium nevelőtestülete Aranyi Imre pályázati programját
és magasabb vezetői megbízását támogatja, a pályázatot és a pályázó személyét
elfogadásra javasolja.

Debrecen, 2012. május 29.

.……………………………………
Dr. Gaál Istvánné
az előkészítő bizottság elnöke

……………………………………
Sepely Orsolya
az előkészítő bizottság tagja

………...………………………….
Oláh Anita
az előkészítő bizottság tagja

A Pedagógusok Szakszervezete Fazekas Mihály Gimnázium alapszervezetének
véleményezése Aranyi Imre igazgató magasabb vezetői állásra benyújtott pályázatához

Készült: 2012. május 15-én a Fazekas Mihály Gimnázium Pedagógusok Szakszervezete
alapszervezetének szakszervezeti ülésén.
A pályázat mind formailag, mind tartalmilag jól felépített, mindenre kiterjedő, igényes
munka. A múltból kiindulva, egy biztos jövőképet vázol fel.
A szakmai célok legfontosabb elemei a hagyományőrzés mellett az innováció, a
tehetséggondozás és a korszerűség.
A pályázó az érdekvédelmi szervezettel korrekt viszonyt kíván fenntartani továbbra is, s
minden támogatást igyekszik megadni a szervezet munkájához.
A munkahelyek megtartására törekszik, mely korunkban nagyon fontos kérdés.
A pályázat támogatásával a szervezet – jelen levő tagjai – egyhangúan, 100 %-os arányban
egyetért.

k.m.f.

Fenyvesi Judit
alapszervezeti titkár

Vélemény
A pályázó személyének feltétele megfelel a pályázati kiírásnak, valamint a pályázat a
pályázati formának megfelel.
A tantestület tagjai az igazgatói pályázatot a törvénynek megfelelően megismerték és a
pályázat szakmai munkaközösségi üléseken megvitatták. A munkaközösségi üléseken
kialakított vélemény szerint mind a pályázó személye, mind a pályázat a törvényes szakmai
előírásoknak megfelel. A pályázatban megfogalmazott visszatekintéssel, helyzetelemzéssel és
a pályázó jövőbeli elképzeléseivel a munkaközösségek tagjai egyetértenek. A tantestület
számára megnyugtató, hogy a pályázó elsősorban a tehetséggondozásban és a magas szintű
szakmai képzésben látja az iskola jövőjét.
A szülők számára méltányolandó a pályázatban megfogalmazott hagyományos iskolai
értékrend.
A diákság örömmel fogadta az iskola infrastrukturális fejlesztését, a sportudvar létrehozását,
valamint azt, hogy a pályázó legfőbb célkitűzései között szerepel a tehetséggondozás és az
esélyegyenlőség.
Az elhangzott vélemények, valamint Aranyi Imre eddigi munkája alapján a megismert
pályázat támogatásával a testület egyhangúlag /100 %-os arányban/ egyetértett.
Debrecen, 2012. május 23.

Berényiné dr. Felszeghy Márta
Iskolaszék Elnöke

Vélemény
A Szülők Tanácsa megismerte a pályázatot. A pályázat formailag és tartalmilag
igényes, alapos. A pályázat kitér az eddig elvégzett munkára és a jövőbeni
tervekre. Tervei az adott törvényi keretek közt reálisak, megalapozattak.
A Szülők Tanácsa kiemeli, hogy pályázat által képviselt értékrendek stabilak,
fontosnak tartja a hagyományok őrzését és nyitott a változó világ generálta az új
elvárásokhoz való megfelelésre. Az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos
feladatokat a pályázat kiemelten támogatja.
A pályázatban ismertetett szakmai célokkal egyetértünk, az osztályok
átalakításával kapcsolatos elképzeléseket támogatjuk.
Aranyi Imre 1997 óta vezeti a Fazekas Mihály Gimnáziumot.
A Szülők Tanácsának véleménye szerint irányítása alatt
• az iskola oktató-nevelő munkája kiváló, bizonyítja ezt az érettségifelvételi és versenyeredmények, nyelvvizsgák magas száma, az országos
iskolai rangsorok előkelő helyezései.
• Az
oktatás infrastrukturális körülményeinek jelentős javítása
történt/történik.
• Az iskola magas szakmai színvonalú nevelőtestülettel rendelkezik.
• A gimnázium gazdasági munkája kiegyensúlyozott, takarékos
gazdálkodása mindig az oktatás minőségének emelését szolgálja.
• Az iskola és a szülők kapcsolata őszinte légkörű, példamutató.
Aranyi Imre higgadt, kiegyensúlyozott személyiségével, példamutató, kitartó
munkájával a Fazekas Gimnáziumot a térség és az ország egyik
legkiemelkedőbb középiskolájává emelte. Irányítás alatt a Szülők Tanácsa
biztosítottnak látja az Iskola fejlődését és a kiváló szakmai munkát.
Aranyi Imre igazgató úr magasabb vezetői feladat ellátására benyújtott
pályázatának programját és vezetői megbízását a Szülők Tanácsának
valamennyi tagja támogatja.
Debrecen, 2012. május 22.

Megyesiné Páll Katalin
a Szülők Tanácsának képviselője

A Fazekas Mihály Gimnázium diákönkormányzatának véleménye Aranyi Imre
„A DEBRCENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM MAGASABB
VEZETŐI FELADATÁNAK ELLÁTÁSÁRA”
című pályázatáról

Aranyi Imre pályázatát áttanulmányozva megállapíthatjuk, hogy Igazgató Úr egyik legfőbb
célkitűzésének a diákság nevelését tartja, emellett biztosítani kívánja továbbra is az eddig jól bevált
szokásokat. Kiemelt hangsúlyt fektet a diákság körében megnyilvánuló aktivitás szinten tartására,
továbbá preferálja a matematika, természettudományok és a nyelvi képzés folytatását.
Méltányolandó, hogy Aranyi Imre szívügyének érzi a tehetséggondozást, mely érdekében minden
tőle telhetőt megtesz, emellett az esélyegyenlőség megvalósítását is fontosnak tartja.
Emellett örömmel fogadjuk, hogy Igazgató Úr célkitűzései között szerepel a sportudvar
létrehozása, illetve a Tóth Árpád utcai épület felújítása.
Személyét és programját megfelelőnek tartjuk az igazgatói poszt betöltésére.

Debrecen, 2012. május 16.

--------------------------------------------Arnóth Katalin
DÖK-elnök

