A nevelőtestületi és alkalmazotti véleményező értekezleteken a Borosné Szél Mária által
benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolatosan a következő vélemények
hangzottak el.

Humán 1 munkaközösség
Borosné Szél Mária Tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
A munkaközösség tagjai tisztában vannak a pályázat szövegével.
Pozitívumok:



Ifjúságvédelem kiemelése. Az ifjúságvédelmi feladatok jól működnek, ifjúságvédelmi
felelősre szükség van.
A tehetséggondozás / felzárkóztatás fontos az iskolánkban. A pályázat szól a csoportbontások,
szakkörök, fejlesztő órák, korrepetálások támogatásáról.

Felmerült kérdések:


Milyen lépéseket tesz az iskolát támogató külső partneri kapcsolatok bővítésére, azokkal való
kapcsolattartásra?



Hogyan gondolja a jövőben: a vezetőség és a tantestület / vezetőség és a munkaközösségvezetők közötti folyamatos kommunikáció megvalósítását?

Humán 2 munkaközösség
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
2016. április 29.
A Humán 2 munkaközösség tagjai a benyújtott pályázatot elolvasták és az abban foglalt
elképzeléseket támogatják.
A Humán 2 munkaközösség támogatja a tagintézmény-vezető pályázatát.

Jegyzőkönyv munkaközösségi értekezletről
Tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
Felmerült kérdések
2014. április 26.
A pályázat pozitívumai:
Részletesen kitér tanulóink családi hátterére. A tanulóink helyzetét, és tanulási problémáit
jól elemzi. Hangsúlyt fektet a pszichológiai szakszolgálat megtartására, és a jelenleg jól
működő ifjúságvédelmi munka fontosságára.
Szól a felzárkóztatásról, csoportbontások és fejlesztő órák megtartásáról.
Pozitívum továbbá, hogy megemlíti a keresztféléves rendszerben történő technikusi képzés
megtartását, hagyományának kialakítását. Ebben a félévben ez sikeresen elindult.

Hiányosságok:
Hiányolja a munkaközösség a rövidtávú (1-2év), középtávú (2-3év) és hosszú távú
(minimum egy igazgató ciklus) célmeghatározásokból eredő feladatokat.
Megemlíti a közösségfejlesztés fontosságát, de nem ír annak mikéntjéről.
Az alábbi kérdéseink lennének a pályázó felé:
 Milyen konkrét fejlesztési tervei vannak a pedagógiai módszerek, taneszközök, és a
tehetséggondozás területén?
 Hogyan kívánja a belső értékelési rendszert működtetni, a pedagógus többlépcsős
előmeneteli rendszerben a részvételt segíteni?
A fenti kérdések megválaszolása után a Reál munkaközösség támogatja a tagintézményvezető pályázatát.

Műszaki munkaközösség véleménye:
A műszaki munkaközösség Borosné Szél Mária pályázatát áttanulmányozta és megfelelőnek
tartja.
Mivel nevezett áveken keresztül az intézmény igazgatója volt és tevékenysége az iskola
érdekeit szolgálták, ezért kollektíven támogatjuk.

Szakoktatók véleménye:

A 2016. 05.05. 14.30-kor megtartott nevelőtestületi véleményező értekezleten, ahol
Borosné Szél Mária tagintézmény-vezetői programjáról szavaztunk,
a szavazatok összesítése alapján:
a szavazatra jogosultak száma 35 fő
a szavazásra jogosult jelenlevők száma 30 fő,
támogató szavazatok száma: 20
ellenszavazatok száma: 9
érvénytelen szavazatok száma: 1

A 2016. 05.05. 15.30-kor megtartott alkalmazotti véleményező értekezleten, ahol
Borosné Szél Mária tagintézmény-vezetői megbízásáról szavaztunk,
a szavazatok összesítése alapján:
a szavazatra jogosultak száma : 49 fő
a szavazásra jogosult jelenlevők száma 45 fő,
támogató szavazatok száma: 31 fő
ellenszavazatok száma: 12 fő
érvénytelen szavazatok száma: 2 fő

