
A FERTŐSZENTMIKLÓSI  

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA  

NEVELŐTESTÜLETÉNEK VÉLEMÉNYE A BENYÚJTOTT IGAZGATÓI 

PÁLYÁZATRÓL 

 

Munkaközösségeink tanulmányozták Szántó Zoltán igazgató úr pályázati anyagát, 

mely mind formai, mind tartalmi szempontból jól szerkesztett, logikusan felépített, mindenre 

kiterjedő, igényes munka. A pályázat színvonalas, gondos és tartalmas vezetői munkát mutat 

be az előző vezetői ciklusból, konkrétumokkal, táblázatokkal alátámasztva azt, hogy honnan 

hová jutottunk el, s erre építi a továbblépést. Nagyon sok értéket tükröz, mely céltudatos és 

alapos szervezőmunka eredménye. Átfogó, részletes elemzést nyújt az intézmény jelenlegi 

helyzetéről és jövőbeli elképzeléseiről, magas színvonalú szakmai munkát fogalmaz meg.  

Igazgató úr szakmailag jól felkészült, nagy gyakorlattal rendelkezik, és folyamatosan képezi 

magát annak érdekében, hogy lépést tartson az oktatás terén bekövetkező változásokkal.  

Már a pályázat bevezető idézetéből és a hozzá kapcsolódó gondolataiból is kitűnik, hogy 

vezetői szemlélete nevelés- és személyiségközpontú. Szociálisan érzékeny, sohasem zárkózik 

el mások problémáitól, és mindent megtesz annak érdekében, hogy segíthessen, ha kell.  

Munkatársait folyamatosan motiválja, és közéleti emberként is képviseli az iskola ügyeit.  

Mindig a legjobb megoldás és módszer megtalálására törekszik. Igazgatónk igényt tart 

véleményünkre, javaslatainkra, és azokat figyelembe veszi döntései kialakításában. Ezek jól 

körvonalazódnak a pályázatban, amelyben megfogalmazza, hogy továbbra is támaszkodik a 

tantestület tudására, tapasztalataira. Fontosnak tartja az otthonos, demokratikus légkör 

kialakítását, melyre mindig is törekedett. Személyisége határozott, magabiztos. Jó a 

helyzetfelismerése és irányítási készsége. 

Az utóbbi években az EU-s pályázati programoknak köszönhetően (ROP, TÁMOP, TIOP) 

különösen jelentős tartalmi és formai megújulás történt az intézményben. Ennek 

koordinálásához nagyfokú szakmai tudásra, kitartásra, elkötelezettségre volt szükség. Gondos 

gazda szemével vigyáz az iskola épületének állagára, és keresi a fejlesztés lehetőségeit, így 

például elképzelési között szerepel a sportlétesítmények és a játszótér bővítése. Egyetértünk 

azzal a törekvésével is, hogy a tanulókat bevonva fejlesszük, szépítsük iskolánkat és 

környezetét. 

 Az oktatási tartalmakat a TÁMOP, TIOP alapvetően meghatározza, a legmodernebb 

pedagógiai módszereket biztosítja, amelyeket a kollégák alkalmaznak is. A szakmai célok 

legfontosabb elemei a hagyományőrzés mellett az innováció, a tehetséggondozás, a 



felzárkóztatás, a közösségfejlesztés és a korszerűség, melyeket reálisnak és 

megvalósíthatónak tartunk. 

A fejlesztési programban kitér arra, hogy az oktatás mellett egyre nagyobb fontosságot kell 

kapnia a nevelésnek. Hangsúlyozza azt a számunkra is alapvető gondolatot, hogy ebben a 

folyton változó, rohanó világban „biztos kikötő” legyünk a legfontosabb pozitív emberi 

értékeket képviselve.  

Fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód és a sport lényeges helyet foglal el 

értékrendjében, amelyről az is tanúskodik, hogy messzemenőkig támogatja minden, e 

területtel kapcsolatos innovatív ötletünket, fejlesztési javaslatunkat, pályázatunkat. 

A tanulóink számára szervez szabadidős programokat, a szabadidő helyes, értelmes 

eltöltését célzó iskolán kívüli tevékenységeket, hazánk szép tájaira túrákat, amelyek sok 

egyéb mellett bizonyítékai a gyerekek iránti szeretetének, megértésének. 

A szülők részéről felmerülő igény megoldására törekszik akkor, amikor az iskolaotthonos 

oktatás felmenő rendszerben történő továbbvitelét szorgalmazza. 

Lényegesnek ítéljük, hogy a munkahelyek megtartására törekszik, mely korunkban létkérdés. 

Az a folytonosság, melyet az ő személye garantál, kulcsfontosságú iskolánknak a térségben 

betöltött kiemelkedő szerepe megőrzésében. 

Erősségei közé tartozik, hogy kitűnő kapcsolatot épített ki és ápol az iskola tevékenységét 

érintő intézményekkel, szervezetekkel és természetesen a szülőkkel, akik úgy gondolják, hogy 

az iskolában folyó oktatási tevékenység méltán népszerű a környéken.  A jó tanulmányi átlag, 

a kompetenciamérések teljesítménye, a középfokú felvételi eredmények is ezt bizonyítják. . 

A pályázatban megfogalmazottak nem egy saját magát megvalósítani kívánó ember vágyait 

tükrözik, hanem egy nagy létszámú iskolát irányítani akaró és tudó, felelősségteljes vezetőt 

takarnak.  

Intézményünk magasabb vezetői beosztásának ellátására igazgató urat maximálisan 

alkalmasnak tartjuk, és egyhangúlag támogatjuk. 
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