NEVELŐTESTÜLET ÖSSZEGZŐ VÉLEMÉNYE
SZENTMIKLÓSI MIKLÓS
A LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA BEADOTT PÁLYÁZATÁRÓL

A vezetői pályázat, tartalmas, jól szerkesztett, gondosan megírt, a jelenlegi állapotot
pontosan összefoglaló helyzetkép és külső megjelenésében is esztétikus.
Bizonyítja, hogy a pályázó jól ismeri az intézményt, az itt eltöltött hosszú évek alatt
minden területen dolgozott, azokat megismerte, a lehetőségeknek megfelelően képezte magát,
mindig a legjobbra törekedett.
Figyelembe veszi a mai kor igényeit (informatika oktatás), kihívásait, a fenntartó
valamint a közvetlen partnerek (pedagógusok, szülők, tanulók) elvárásait.
Fejlesztési elképzelései között szerepel többek között a tárgyi feltételek javítása. A
pályázat foglalkozik a tornaterem zsúfoltságának problémájával, az idegennyelvi labor tovább
fejlesztésével, a tehetséggondozással.
Megfelelő részletességgel elemezte az iskola tárgyi, személyi feltételeinek alakulását.
Alapos helyzetelemzésre építve szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel szól
intézményfejlesztési elképzeléseiről, az iskolavezetésre vonatkozó feladatokról.
Határozott, kedves, következetes, jól felkészült, aki könnyen megtalálja a közös
hangot a gyerekekkel.
Pályázatából látszik, hogy jól ismeri az iskola diákjait és pedagógusait, az ott folyó
munkát, az intézményi feltételeket. Munkája jól felépített, részletesen tartalmazza az iskolai
élethez kapcsolódó területeket. Objektíven rávilágít a hiányosságokra és lényegre törően
fogalmazza meg azokat a problémákat, ahol változtatásra, fejlesztésre van szükség.
A vezetői pályázat erényének tartjuk, hogy azonos hangsúlyt fektet az egyes
területekre, az intézmény hatékony és sikeres működtetéséhez szükséges minden területre
kitér.
Egy javaslatunk lenne, mégpedig a 20. oldalon felsorolt tárgyi feltételek javítását
egészíteném ki azzal, hogy az Irinyi utca 8. szám alatti iskola udvari játékaira ráférne egy
alapos korszerűsítés, felújítás, új és használható játékok beszerzésével hisz azok elavultak,
tulajdonképpen nem sok mindenre használhatóak már. Ha van lehetőség, pályáztatni is
lehetne erre, illetve azt gondoljuk, hogy ebben a szülők támogatására is számíthatnánk.
Pozitív személyisége, szakmai és emberi tulajdonságai alkalmassá teszik az
intézményvezetői faladatok ellátására. Az előtte álló feladatokat, jól látja, azoknak
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megoldásával egyetértünk, támogatjuk az abban foglaltakat illetve a pályázó vezetővé
választását.

Létavértes, 2019. 04. 12.

………………………………………

A 2019.04.26-án megtartott
szavazásának eredményei:

intézményvezető

pályázat

véleményező

Nevelőtestületi titkos szavazás eredménye:
-támogatja Szentmiklósi Miklós vezetői programját: 15 fő igen, 0 fő nem, senki nem
tartózkodott.
Alkalmazotti titkos szavazás eredménye:
-támogatja Szentmiklósi Miklós pályázó személyét: 16 fő igen, 0 fő nem, senki nem
tartózkodott.
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