Az alsós munkaközösség véleménye Holczerné Megyes Gabriella
pályázatáról

A pályázat igényesen szerkesztett, logikusan felépített, tartalmi és formai szempontból is
megfelel a pályázati kiírás követelményeinek.
A pályázó többéves vezetői tapasztalattal rendelkező, magasan képzett szakember, aki
munkájában mindig arra törekszik, hogy megfeleljen a kor kihívásainak, elvárásainak,
követelményeinek.
A pályázatban részletesen bemutatja az elmúlt 5 évben megvalósultakat, az elért eredményeket.
Vezetése alatt számos pályázatunk nyert, amelyek által iskolánk még szebb, felszereltebb lett,
tanulóink újabb lehetőséget kaptak arra, hogy esélyeiket növelhessék, személyiségüket
kibontakoztathassák, a pedagógusok új módszereket sajátíthassanak el.
A pályázó vezetői programja tartalmazza azokat az alapelveket, célokat, feladatokat,
elképzeléseket, amelyeket szeretne a jövőben megvalósítani. Ezeket munkaközösségünk is
támogatja.
Fontosnak tartja a tantestülettel való együttműködést, a nevelőtestület munkájának
megismerését, elismerését. Kiemelt feladatnak tekinti a pedagógusok módszertani kultúrájának
gazdagítását, ösztönöz a továbbképzéseken való részvételre, a tapasztalatok megosztására.
Horvát munkaközösség létrehozását tervezi, amely a horvát nemzetiségi programokkal
kapcsolatos tevékenységeket koordinálná. A diákönkormányzatnak még nagyobb szerepet
szán. Továbbra is kiemelt partnernek tekinti a szülőket, akikkel a jövőben is szoros
együttműködésre törekszik.
Marketingtervet dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy iskolánkat még vonzóbbá, ismertebbé
tegye. Szakmai és társadalmi kapcsolatok kialakítására törekszik folyamatosan. Jó kapcsolatot
tart fenn a civil szervezetekkel. önkormányzatokkal, fenntartóval.
Vallja, hogy az oktatás fejlesztését új programokkal, módszerekkel szükséges megvalósítani.
Az intézménynek a mai kor igényeinek megfelelő, kihívásokra felkészült, korszerű
tudásanyagot átadó, sokszínű egyéniséget formáló iskolának kell lennie.

Fontos számára a tanulási nehézséges és SNI-s tanulók megfelelő ellátása. A tehetséggondozás
továbbra is fontos tényező a pedagógiai programban. További feladat a Tehetségpont
akkreditálása. Az eredmények ellenőrzésével figyelni kell az oktatás színvonalát és annak
tükrében kell meghatározni feladatainkat.
Fontosnak tartja az intézmény tárgyi feltételeinek javítását. ”Esélyt a jövőért” pályázat
keretében sor kerül az épület felújítására, korszerűsítésére.
Vezetői tevékenységére jellemző a nyitottság, az innováció. Olyan intézményt szeretne vezetni,
amelyben a gyermek a központ, ahol megalapozott és alkalmazható tudást kapnak a tanulók, és
amely maradandó emberi értékeket közvetít. Fontosnak tartja a munka lehetőség szerinti
egyenletes megosztását, a folyamatosság, a nyugodt légkör biztosítását, tanulóink számára
pedig a jó iskolai légkört, a képesség, a közösség és a személyiség fejlesztését az egyre
hatékonyabb teljesítés érdekében.

Összegzés: Az alsós munkaközösség tagjai egyetértenek a pályázatban közölt vezetői
elképzelésekkel és programmal, így az alsós munkaközösség Holczerné Megyes Gabriella
pályázatát támogatja és elfogadja.
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