
Szülői Szervezet véleménynyilvánítása 

Intézményvezetői pályázatokhoz 

 

A TK/198/04553-1/2018-as azonosító számú intézményvezetői pályázati kiírásra két 

pályázó jelentkezett: Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi és Molnár Péter, mindketten a zuglói 

Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusai. 

A pályázók és programjuk megismerésére a szülők két lehetőséget kaptak: 

egyrészt a honlapon található vezetői programokat olvasták el, másrészt egy rendkívüli 

Szülői Szervezet értekezleten vettek részt, melyre 2018.november 21-én került sor. 

Mindkét pályázónak 15-15 perc állt rendelkezésére vezetői elképzelése bemutatására és 

a szülők által feltett kérdések megválaszolására. Az értekezletről jegyzőkönyv készült, 

mely e Szülői véleménynyilvánítás mellékletét képezi. Az osztályok véleményeiket e-

mailben küldték el a Szülői Szervezet elnökének. 

29 osztályból 18 osztály nyilvánított véleményt, ami 62 %-os részvételnek felel meg.  

A szülők egy része úgy gondolta, hogy nem érdemes véleményt nyilvánítani, mert 

úgysem az alapján döntenek az igazgató személyéről. Belefáradtak az elmúlt évek 

sikertelen pályázataiba, különösen abba, hogy az általuk támogatott pályázó nem 

kaphatott kinevezést. 

18 osztály írt véleményt a pályázókról és vezetői programjukról. 

A szülők örömmel vették, hogy mindkét jelölt felismerte az iskola jelenlegi 

problémáit és konkrét javaslatokkal szeretnék azokat orvosolni. Fejlesztenék a 

pedagógusok digitális kompetenciáit és jó munkahelyi légkört alakítanának ki. 

Mindketten hisznek a jó gyakorlatok átvételében, egymás alaposabb megismerésében, 

az önreflexióban és a csapatmunkában. A pedagógusok szakmai magabiztosságát 

továbbképzésekkel támogatnák. Mindketten látják az SNI-BTMN integráció nehézségeit, 

javaslataikkal a pedagógusokat segíteni szeretnék. 

Molnár Péter pályázata a változtatásokra koncentrál, ezért nem teljeskörű. 

Nagyon sajnáljuk a német ünnepekre, illetve a nemzetiségi német oktatásra és angol 

oktatásra vonatkozó hiányosságokat. Szimpatikus, hogy az együttműködésben hisz, a 

különbözőségek elfogadásában. Az SNI-BTMN integráció hangsúlyos szerepet kapott a 

pályázatában, mint fejlesztendő terület. A jelenlegi szakmaközi kapcsolatokat bővítené, 

ezzel is segítve a pedagógusokra háruló terheket. A létszámnövekedésre megoldást 

kínál a sporttagozatos osztállyal, de ezzel a tervével megosztotta a szülőket. Egy részük 

szerint a sport előtérbe helyezése egyoldalúnak tűnik, nem vitatva annak fontosságát. 

Mások a sportban látnak lehetőséget a szabályok könnyebb elfogadására. Az 

élményalapú oktatás tervét nagyon jónak tartjuk, szívesen támogatjuk.  A gyerekek 



kompetenciájának fejlesztését és az oktatás minőségének javítását viszont nem látjuk 

hogyan tervezné megvalósítani.  

Személyiségét tekintve határozott, agilis, nem megalkuvó ember. Hiányosságait 

ismeri, mégsem bizonytalanítja el. Bevallottan 3 éve készül az intézményvezetői 

pozícióra, amit személyiségjegyei már tükröznek. Fiatal, modern szemléletű, tettrekész, 

vélhetően nagy teherbírású és vezetőként tud majd új impulzusokat hozni az iskola 

életébe.  

Dr. Pattantyúsné Tóth Gyöngyi pályázata alapos, konkrét adatokat tartalmaz, 

komplex látásmódot tükröz. Teljeskörű, mindenre kiterjedő megoldási javaslatok 

vannak benne, akár a lemorzsolódásra, akár a pedagógusok teljesítményértékelésére 

vonatkozóan. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a szülőket tartja az iskola legfontosabb 

partnerének, az iskola és a család partneri kapcsolatára törekszik. Szimpatikus, hogy a 

gyerekek érzelmi intelligenciáját hangsúlyos kérdésként kezeli. A szülők egy része 

szerint az idegen nyelv színvonalas oktatása fontosabb, mint a sport, ezért áll hozzájuk 

közelebb ez a pályázat. 

Személyiségét tekintve a kiegyensúlyozottság, szakmai határozottság és 

magabiztosság jellemzi, ami a mögötte lévő 26 év vezetői tapasztalatából fakad. 

Felróható neki, hogy a hosszú évek alatt igazgató-helyettesként lett volna lehetősége az 

aktuális problémák megoldására. Igaz, intézményvezetőként csak most tudná 

megvalósítani azokat. Intézmény iránti hűsége példamutató. Eddigi vezetésben eltöltött 

gyakorlata és higgadt problémamegoldó képessége szerintünk alkalmassá teszi az 

igazgatói poszt betöltésére. 

 

A Móra Ferenc Általános Iskola 18 véleménynyilvánító osztályából 3 osztály nem tudott 

dönteni, mindkét jelöltet elfogadja intézményvezetőnek.  15 osztályból 9 osztály Dr. 

Pattantyúsné Tóth Gyöngyit támogatta, ami 60 %-os támogatottságot jelent. 6 osztály 

Molnár Pétert támogatta, ami 40 %-os támogatottságot jelent. 

Az iskola minden szülője bízik abban, hogy végre eredményesen zárul a pályázati eljárás 

és a szülők számára is megnyugtató döntés születik. 

 

Tisztelettel : 

      _____________________________ 

      Polyikné Bertalan Katalin 

      Szülői Szervezet elnöke 

Budapest, 2018. november 27. 


