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pályázatáról

A munkaközösségek véleményét összefoglalva, a következő megállapításokat tehetjük:

Hutai László pályázatát tanulmányozva, azt látjuk, hogy az nagyon friss, időszerű, korrekt és 
részletes állapot- és helyzetelemzés, nagyon pontosan és sokrétűen írja le a jelenlegi helyzetet.
Kitér a külső és belső kapcsolatokra is, jól összefoglalja az iskolában zajló oktató – nevelő 
munkát.

Hutai László kiváló érzékkel veszi számba az iskola azon értékeit, amelyek kialakításában ő 
maga is tevékenyen részt vett, és támasztja alá ezek megőrzését, továbbvitelét célzó érveit. 
Bár olyan részletek is akadnak, amelyek mára már elvesztették jelentőségüket (pl. DeBUT) 
vagy éppen nagyobb súllyal is szerepelhetnének az értékek felsorolásban (pl. az iskolai 
sítábor) összességében egy innovatív, sokoldalú, színes iskola képe bontakozik ki a pályázat 
olvasásakor, amit a pályázó igen jól ismer.

A pályázó fontosnak tartja a külső és belső környezet változásainak figyelését, amelyekhez 
való gyors alkalmazkodás az iskola sikereinek és színvonalának záloga.
Azzal a megállapításával egyetértünk, hogy nem kell grandiózus változás, de ennek ellenére 
szívesen látnánk még több fejlesztési és fejlődési lehetőséget (pl laborok fejlesztése, szertár 
felújítása), nyilván ennek az egyik legnagyobb akadálya a pénzügyi források bizonytalansága,
és a dinamikusan változó jogszabályi környezet.

Örülünk annak, hogy nagyra értékeli a tanári kar munkáját, mélyen egyetértünk azzal, hogy a 
pedagógusok, az oktató-nevelő munkát segítők, az adminisztratív és technikai munkatársak 
többlet-erőfeszítéseit értékelni kell, és támogatjuk abban, hogy képviselje ezt a szándékot 
intézményen kívül is. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a magas színvonalú munka fenntartásáért 
szükséges tennivalók, a tanári közösség munkáját segítő célok, tervek részletesebb 
kidolgozására lenne szükség. A pályázó kiemeli a jó iskolai légkör feltételeit, amelynek egyik 
alapvető tényezője munkatársainak elégedettsége, hisz ez kihat munkájukra és ezen keresztül 
a tanulói elégedettségre is. Fontos lenne még több iskolán belüli módszert kidolgozni a jó 
iskolai légkör megteremtésére, megtartására, ami a megváltozott körülmények között nem 
könnyű, de nagyon fontos feladat. 

Pozitívum, hogy az igazgató úr kiemelt feladatként kezeli az iskola PR tevékenységének a 
különböző területeit, ezek fejlesztését elengedhetetlenül fontosnak tartjuk. Ide soroljuk az 
öregdiákokkal való kapcsolattartást és annak fejlesztését, mivel úgy látjuk, hogy ezen a téren 
még vannak tartalékaink. 

A pályázat még két fontos fejlesztendő területet emel ki: 
az iskolavezetésen belül a feladatok pontosabb körülhatárolását,
az iskolán belüli információáramlás javítását.
Mindkét terület fejlesztésére megjelent az igény a tantestület részéről is. Javaslatként 
megfogalmazódott a közösségi média jobb kihasználása, illetve felmerült a vezetőség 
struktúrájának átgondolása, a tagozatvezetői státusz visszaállítása.



Összességében támogatjuk a megfogalmazott célokat, örömmel olvastuk az iskolavezetői 
hitvallást, és jónak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten igyekszik megtartani az iskola 
nevelési irányvonalát, ugyanakkor fejlesztési tervek is megjelennek a pályázatban.

Budapest, 2016. április 11.


