Az igazgatői pályázat véleményezésea reál munkaközösség részérő|

A

reál munkaközösség

örörnmel vette, hogy Nagy Józsefjelenlegi megbízott igazgatónk
nte gp ály ázta i sko l ánk igazgatói ál|ását.

Igazgatő Úr' ér,tizedek személyes tapasztalata alapján jől ismeri iskolánk helyzetét,

személyi állományát, tárgyi feltételeit, szülői közösségét, tanulóit. Célkitűzéseiterurek
nregÍ-elelően taltalmasanrögzítette. A jól működő jegyeket megtartva, ugyanakkor újszerű
dolgokat is támogatva.

A"

pályáző vezetői programjához munkaközösségünk az alábbi észrevételeket tette:

-Egyetértünk a beiratkozók számának növelésével éspiacképesszakmák képzésével
iskolárrkban, külörrösenaz egyre keresettebb informatika és a gépészetiszakirányokban,
Fontosnak tartjuk, hogy a megváltozott szakképzésirendszer1 a beiskolázási körutak során
jobbarl rnegismerjék a leendő diákjaink és családjaik.
A népszeriisítésjó ötlet. Jók a megnevezett forumok is, de be lehetne voruli a médiát is. Kelet
Magyalország olvasói rovat, Szuperirrfó stb. + igényesebb népszerűsítő brosúrák (szinesben,
sok képpel, rnosolygós gyerekekkel nem csak a tantfugyi hálóval). Beiskolázási szülői
éfiekezletekre rövid népszenísítő film (mirrt régen volt a VtÁSZIr-nak) + egy színes
transzparerrs. rnobil prezentáció (ilyen: l,,1 i ;, l i
)

- Folyanratosan módosítani a képzésistruktúrát, nem rossz ötlet, de ehhez a tanárok

átképzésérev. irj tanárok felvételéreis szükség lehet.

-Hasznosnak tartjuk apályázatfigyelőt,hiszen kell egy hozzáértő enrber, aki írt már
pályázatot. E rrélkül rengeteg forrástól esik el az iskola.Figyelnrébe ajánlanank apedagógus
továbbképzési lelretőségek számának növelését is.

-A telretséggondozás ötletét jónak tarduk, csakúgy, rnint

a tanórárr kívüli tevékenységeket,
rnelyekbe szívesen becsatlakoznánk a mrrnkaközösségtink tagj aival együtt.
A délutáni foglalkozások ötlete is jó, de a diákot mi fogja benntartani az iskolában?
Akár rrri is szervezhetnénk természettudományos kutatómiihelyt, ha lennének hozzámegfelelő
eszközeink.
A tanórán kívüli tevékenységek beleszámítanának atanár kötelező őraszámába? A csökkenő
gyereklétszám nriatt ene szükség lelret.

-Örörrrmel látjuk a célok között

atárgyifejlesztési terveket, és reálisnak a pedagógusok
jövőjéértmegfoga1mazottaggődást.Célszenílenneer.rő1közvet1enebbmódon,pé1dául
értekezlet alkalmával nyíltan beszélni, mivel sok kolléga nem érzi magáénak a problémát,
elhatárolódik az iskola általános szervezési gondj aitól.

A

nem osztályfőnökök

kapcsolatát erősíteni kellene a diákokkal. Több területen is hasznos
lenne: leginkább, hogy a tanárok sokszor nem látnak bele a diákok szociális hátterébe, nern
-

ismertek számukra a tanórán kívüli feladataik. Nincs alkalrnuk beszélgetni velük, olyan
köteléket kialakítarri, mely az órák során a könnyebb elfogadást, alkalmazkodást segítenéelő.
Sokszor az etnpátiahiárrya okozza a tanulók nem megfelelőbozzáállását a tanár|T z, igy
emiatt a tantárgyhoz is!
- Szinte minden, az oszíályt érintő feladat az osztályfőnökre

hárul, pedig alkalomadtán egy
totnatermi berendezés (székek, padok lehordatása) megoldható a szaktanárral. A padtakarítás,
olykor lelretetlen feladat, mert olyan termet kap egy-egy osztály, ahol nemhogy az
osztályfőnökkel, de egyáltalén nincs. Ezt egy adott időpont kijelölésével szaktanár irányítása
rnellett is elvégezhetik a diákok. Ugyanezt erősítené az osztály életébetörténő bármely
bekapcsolódás is. Úgy véljük, hogy a diák-tanar kapcsolatának erősödése pozitív hatással van
az őrai közös munkára is!
- Egy szép élhető kollégiumrnal, optimális feltételekke| az iskola vonzáskörzete

lenne és igy talán később éreznénkmeg a létszámhiany hátrányait.

A fentiek alapján rnunkaközösségi.ink támogatja Nugy Jőzsef vezetői programját
tgazgatői kinevezé sét.
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