
Móra Ferenc Általános Iskola 
Reál-munkaközösség tagjai által kialakított vélemény Molnár Péter által benyújtott 
intézményvezetői pályázatáról 
 
 
Molnár Péter intézményünk testnevelés-történelem szakos pedagógusa. 12 év szakmai 
gyakorlattal rendelkezik. Jelenleg Pedagógus I. fokozatban van, és néhány éve a testnevelés 
munkamunkaközösség vezetője. Ebben az évben pedagógus szakvizsgát adó képzést teljesített. 
 
Intézményvezetői pályázata: tagolt 
                                                   : szerkezeti felépítése kevéssé átlátható 
                                                   : tartalmi hiányosságok jellemzik 
Pozitívumok: 
 
- Hagyományok megtartása 
- Csapatmunka fejlesztése 
- Intézményi légkör javítása 
- SNI- BTM- es tanulók - „L”- osztályok problémáinak felvetése 
- Fluktuáció okainak feltárása 
- Kitér a tanári szerep átalakulására 
- A gyermekek középpontba helyezése 
 
 
Nagyon röviden tér ki az iskola szociokulturális hátterére, ami sok szempontból meghatározó. 

A pályázatban különböző témák többször előfordulnak. Többnyire ugyanazt tartalmazzák. 

Hiányzik a személyi és tárgyi feltételek összefoglalása. Honnan indul, mit tervez, mi a cél, hogyan 

akarja megvalósítani? 

Hiányzik a nevelési-oktatási részből a mérési eredmények értékelése, a pillanatnyi helyzet 

értékelése és a cél megfogalmazása e területen. A pályázó úgy fogalmaz, hogy „az iskolában 

talán nem kellene mindent a mérési eredmények javításának alárendelni,”. ha ezt nem tesszük, 

és az eredmények romlanak, akkor intézkedési tervet kell készíteni. Ez lenne a célja? 

A testnevelés tagozat – helyesen emeltszintű testnevelés oktatás bevezetése – alapos 
átgondolást igényel tárgyi és humánerőforrás tekintetében, illetve a rendeletek által előírt 
szakmai anyagok elkészítése tekintetében is.  
 
Nem világos számunkra, hogy a 10 év stabilitáson mit ért a pályázó? 
 
A munkaközösségi értekezletek átszervezése című részben a fogalmak keveredését érezzük. 
(információs értekezlet, jó gyakorlatok átadása, nevelőtestületi értekezlet)  

 
„Vezetés változásról általában” – nagyon soknak érezzük az „általában”- t  az egész pályázatban. 

Hiányoljuk a pályázatból a belső önértékelést, a vezetői ellenőrzésről szóló részt. 
 
Összességében a pályázatot elfogadhatónak tartja a munkaközösség. 
 
Budapest, 2018. 11. 22. 
                                                                                                                            Lévainé Szabó Erzsébet  
                                                                                                                             munkaközösség-vezető 
 



 
Móra Ferenc Általános Iskola 
Reál-munkaközösség tagjai által kialakított vélemény Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi által 
benyújtott intézményvezetői pályázatáról 
 
 
Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi intézményünk matematika-kémia szakos pedagógusa. 
Pedagógus pályáját ebben az iskolában kezdte.  Jelenleg Pedagógus II. fokozatban van, és 26 
éve az iskola igazgatóhelyettese. Ebben az évben pedagógus szakvizsgát adó képzést teljesített. 
 
Intézményvezetői pályázata: tagolt, áttekinthető 
                                                   : szerkezeti – tartalmi felépítése átlátható 
                                                   : helyzetelemzése helytálló 
Pozitívumok: 
 
- Családok szerepének kiemelése 
- Az intézmény IKT eszközeinek fejlesztése 
- Társintézményekkel való szorosabb kapcsolat kiépítése 
- Hagyományok megtartása 
- Több évtizedes magasabb vezetői tapasztalat 
 
 
A pályázat korrekt, jól felépített, az intézmény alapos ismeretét mutatja. A problémák felvetését 

helytállónak tartjuk, de, az elképzelések nincsenek minden esetben kidolgozva.  

Több kolléga a befogadó intézmény szereppel nem ért egyet teljes mértékben, véleményük 

szerint ez még pontosításra szorulna. 

SNI, logopédiai osztályok tanulóinak integrálása, azaz kettéosztása magas létszámokat 

eredményez az 5. évfolyamon, később pedig nevelési – oktatási nehézségeket jelent a felsőbb 

évfolyamokon. Itt sem látjuk a megoldási javaslatot.  

A munkaközösségek átalakítása szerepel a pályázatban, de a „hogyan” az nem. 

Szülők igényeinek, elvárásainak felmérése sokat segíthetne, de ez az elképzelés, vagy terv nem 

jelenik meg a pályázatban. 

Hiányoljuk a pályázatból a belső önértékelést, a vezetői ellenőrzésről szóló részt. 
 

Összességében a munkaközösség tagjai a pályázatot támogathatónak tartja. 
 
 
Budapest, 2018. 11. 22. 
                                                                                                                            Lévainé Szabó Erzsébet  
                                                                                                                             munkaközösség-vezető 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Móra Ferenc Általános Iskola 
Reál-munkaközösség tagjai által megfogalmazott kérdések a pályázókhoz 

 
 

Kérdések a pályázókhoz 
 
 

Molnár Péter pályázó: 
 
- A pályázatban egy mondat erejéig utal a nemzetiségi oktatásra. Mi lenne ezzel az intézményi 
irányultsággal a további célja? 
 
- Az emelt szintű testnevelés oktatás bevezetésének személyi és szakmai feltételeit, szülői 
tájékoztatást, fenntartói engedélyezést, pedagógiai program módosítást hogyan kívánja 
megvalósítani 2019. szeptember 1-ig? 
 
- Hogyan kívánja megvalósítani, a pedagógiai programba beépíteni az erdei iskolai programot? 
 
- Mit ért az alatt, „hogy a tanároknak is digitalizálódnunk kell, és ennek egy eleme a KRÉTA, 
amely segíti agytekervényeink csavarodását.” Milyen olyan része van a KRÉTÁ-nak, amely ezt 
segíti? 

 
 
 
Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi pályázó: 

 
- A pályázó szerint a munkaközösségi felállás jelenleg nem szolgálja az iskola fejlődését. Mit 
képzelne el helyette? 
 

- Hogyan kívánja az intézményben a magas pedagógus fluktuációt megállítani? 

- A pedagógusok belső önértékelését és a vezetői ellenőrzések megvalósítását hogyan kívánja 
megvalósítani? 
 

 

 


