Nevelőtestületi összesítő vélemény
Géczi Ildikó pályázatának véleményezése

Géczi Ildikó pályázata tartalmazza szakmai bemutatkozását, az iskolában folyó munka
részletes helyzetelemzését, célkitűzéseit, tájékoztatást ad a nevelő-oktató munkáról és a külső
kapcsolatokról.
Formailag pályázata jól szerkesztett, igényesen és logikusan felépített. Megfelelő
háttérmunkával készült, könnyen értelmezhető, jól áttekinthető. Pályázata bizonyítja, hogy
korábbi és jelenlegi munkahelyén vezető beosztásban dolgozott, ebből adódóan vezetői
tapasztalatokkal rendelkezik.
Tartalmilag lényegre törő, a valós állapotokat tükrözi és arra építi fel fejlesztési
elképzeléseit. A pályázó jól ismeri iskolánk helyzetét, tárgyi és személyi feltételeit,
erősségeit, gyengeségeit és fejlesztési lehetőségeit. Ennek megfelelően jelöli ki a fejlesztés
irányát. Helyzetelemzése sokoldalú, részletes.
Pedagógiai elkötelezettséggel ír az intézményfejlesztési elképzeléseiről. Szakmai
hozzáértése tanúskodik arról, hogy számos ígéretes elképzelést foglal magába pályázata az
általános iskolai oktatással kapcsolatban. Minőségi fejlődést tartalmazó ötleteit örömmel
vettük. Figyelembe veszi a mai kor igényeit, kihívásait.
Szimpatikusnak találjuk, hogy az eddigi hagyományokat, bevezetett programjaink
folytonosságát nem kívánja megszakítani, ugyanakkor támogatja az újszerű dolgokat is.
Vezetői elképzelései gyerekközpontúak, figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait.
Foglalkozik a tehetséggondozással, kiemeli azokat a területeket, amelyekben tanulóink kiváló
eredményeket értek el. Minőségi fejlődést ezek megtartásával, valamint újonnan bevezetett és
sikerre vitt kezdeményezések folytatásával kívánja megvalósítani.
Részletesen foglalkozik a képességfejlesztéssel, a csoportbontásban tanított fő tárgyak
lehetőségével. Jelentőséget tulajdonít a fejlesztő munkának is.
Pozitívumként említjük meg, hogy vezetői programját a tantestület véleménye, a szülői
közösség körében végzett felmérés, és intézményünkben megszerzett vezetői tapasztalata
alapján dolgozta ki. Az együttműködést a vezetőség és a tantestület között fontosnak tartja.
Megnyugtatónak véljük, hogy elképzeléseinek kivitelezését munkatársaival együtt egyenletes
terhelés mellett kívánja elérni. Programjában megfogalmazza, hogy elengedhetetlen számára a
kellemes, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör.
Örülünk, hogy az elképzeléseiben lényegesnek tartja a kommunikációs lehetőségek
bővítését. A személyes megbeszéléseket és a gyors visszacsatolást.

Üdvözlendőnek tartjuk, hogy megfelelő figyelmet tanúsít a pályázati lehetőségek
feltérképezésének. Örömmel vettük, hogy az iskolai honlap megújulását előtérbe helyezi.
Hangsúlyt fektet a tantestület szakmai fejlődésére, mellyel mi is egyetértünk.
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