
A Kandó Téri általános Iskola tantestületének és szülői közösségének véleményezése Novák Csilla 

Irén intézményvezetői pályázatáról. 

  



 

Intézményvezetői pályázat véleménye 

(alsó tagozatos munkaközösség) 

 
A pályázat formai és tartalmi szerkesztése, tagolása 

A pályázat formai és alaki szerkesztése jó. Könnyen áttekinthető, megfelelő tagolású, érthető, igényesen 

megszerkesztett. Lényegre törő, tényeket tartalmazó. Megjelenése esztétikus, táblázatai, grafikonjai segítik 

mondanivalója átláthatóságát. Tartalmilag rendszerben gondolkodik, a Kandó Téri Általános Iskola 

életének, tevékenységének, munkájának minden területét végiggondolja a céloktól kezdve a feladatokon át a 

megvalósulás optimális szintjéig. Figyelembe veszi a megvalósulás feltételeit, ezzel megvalósítható célokat 

tűz ki maga elé. 

A pályázó szakmai felkészültsége 

A pályázó sokoldalúan tájékozott, tapasztalt, lelkes pedagógus, aki munkatapasztalata alapján felkészült az 

esetlegesen rá váró feladatokra. Elhivatottságához nem fér kétség. Szakmai végzettségeinek köszönhetően 

az óvodába kerüléstől az általános iskola befejezéséig egységes rendszerben látja a gyermekek fejlődését. Jól 

látja az alsó és a felső tagozat, a napközi, az iskolaotthon helyzetét, problémáit, megoldandó feladatait.   

Akik előző munkahelyéről hosszabb ideje ismerik a pályázat étékelésében kiemelték hitelességét, 

segítőkészségét, emberségességét. Fontosnak tartották megjegyezni, hogy megfelelő önismerettel, jó 

kommunikációs készséggel rendelkezik, empatikus, pontos, alapos. 

Gazdasági és jogi ismeretei is megalapozottak, a gyakorlatban hasznosítja azokat. Pályázatából az is kiderül, 

hogy tisztában van az intézmény gazdasági helyzetével és reálisan látja a pénzügyi lehetőségeit. 

Stratégiai szemlélete, egész életen át tartó tanulási igénye az iskolai innováció biztosítéka lehet.  

Gondolatai az oktató-nevelő munkáról 

A pályázat egyik legfőbb értéke a gyermekközpontú szemlélet.  

Az oktató nevelő munka tervezésében épít a kipróbált, mérési eredményekkel alátámasztott sikeres nevelő-

oktató munkára.  Terveiben is szerepel a mérési eredményeket figyelembe vevő továbbhaladás tervezése. 

Nagy hangsúlyt fektet a differenciálásra.  

Elért értékeinket szeretné megőrizni. Fontosnak érzi, hogy az iskolánkban dolgozó pedagógusok fejlesszék 

magukat. Lényegesnek tartja a belső továbbképzéseket, a belső tudás átadását, a tanulók motiváltságának 

fejlesztését. A tehetségcsírák felismerését, gondozását, a tehetséggondozó munka kiterjesztését. Szeretne 

odafigyelni a felzárkóztatásra, a tanulók egyéni fejlesztésére. Fontosnak tartja, hogy minden tanuló a saját 

képességeinek megfelelő támogatást kapja.  

Pályázatában kijelöli a fejlesztendő területeket. Továbbképzéseket szervezne a minél magasabb szintű 

megvalósítás érdekében. Nagy hangsúlyt fektetne a tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésére. Fontosnak 

tartja a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos megújítását az óvoda-iskola átmenet, illetve a 

továbbtanulás alapos előkészítését. 

Szem előtt tartja az oktató-nevelő munka hármas egységét: gyermek- szülő-pedagógus.  

A konfliktuskezelésben empatikus, figyel a prevencióra. 

Hangsúlyozza a munkaközösségek szerepét. Olyan szakmai műhelymunkát szeretne, amely folyamatosan 

kész a megújulásra.  

 

Hagyományőrzés 

Teljes mértékben épít az iskola hagyományaira. Feladatának tekinti, hogy az irányítás során az oktatás 

minőségében javuljon, és a hagyományokra támaszkodva megőrizze a korábbi eredményeket. A pályázat 

azon része, mely a vezetői programot tárgyalja, rávilágít arra, hogy a pályázó elképzeléseiben a 

hagyományőrzés és az újító szándék egységben van.  

Pályázatában gondol iskolánk negyven éves jubileumára.  

Megtartaná az elsősök 8-10 hetes előkészítő időszakát. Ez alatt az idő alatt a tanulók játékosan sajátítanák el 

a tanulás tanítását. Lehetőség nyílna a kommunikáció, a finommotorika, a térbeli tájékozódás alaposabb 

fejlesztésére.  

A szülőkkel való kapcsolattartást is hangsúlyozza, még szorosabb együttműködést szeretne. 

Újdonságok a pályázatban 



Törekedne a digitális oktató programok bővítésére, tartalmuk megismerésére, használatuk ösztönzésére. 

Élmény alapú oktatás fontosságát hangsúlyozza. A „Sakk-palota” programot minden bejövő osztályban 

szorgalmazná. Hatodik évfolyamon bevezetné „Az én kedvenc szakmám” projektet. A KRÉTA felületének 

szélesebb körű használatára törekedne, mely nagyban segítené az információk áramlását a szülők és az 

iskola között. A pedagógusoknak is ez nagy könnyebbséget jelentene. Szintén könnyítené mindennapjainkat 

az „egyenlő teherviselés” elvének alkalmazása is. Az iskola korfája valóban elég lehangoló. Szükség van a 

fiatalításra és a fiatalok itt tartására. Valóban jó opció lehet a főiskolákkal, egyetemekkel folytatott 

partnerkapcsolat, így közvetlenebb módon találkozhatnak a fiatal pedagógusok intézményünkkel, láthatják 

pozitív értékeit. 

Szeretné erősíteni a közösséggé formálódás hatékonyságát.  

Egyetértünk azzal, hogy a sikeres oktató munka fontos része a folyamatos mérés, ezek elemzése, 

egységesítése. Jó, hogy ezt az alsó tagozaton már évek óta jól működő rendszert a felső tagozatra is szeretné 

kiterjeszteni. Tervezi nem csak a tudás, hanem a kompetenciák mérését is központi mérőanyagokkal, 

amelyek lehetővé teszik a teljes objektivitást, és jó alapot teremtenek a hosszú távú tervezésnek. 

Új ötletei: 

Kandó SzÉpítő Nap - a támogató és hatékony környezet fenntartásához és fejlesztéséhez, a szabadidő 

hasznos eltöltéséhez. 

Minden napra egy mese program - a személyiségfejlesztés, önismeret és az élethelyzetek adta problémák 

megoldásának segítésére. 

Az elektronikus évkönyv vezetésének ötlete - közel hozzá egymáshoz a múltat és a jelent. 

Korunk követelményeinek figyelembe vétele 

 

Maximálisan figyelembe veszi korunk követelményeit. Korszerű ötleteket, jövőbe mutató feladatokat 

határoz meg. A pályázó nevéhez fűződő eddigi projektjeiben megjelenik az asszertív kommunikációra épülő 

tanulásszervezés. A digitális kompetenciák rendszerszintű fejlesztése melletti elkötelezettségét a kollégák 

felé folyamatosan kommunikálja és bemutatja. Ez motiválóan hat a tantestületünkre. A mai alsósok már az 

„alfa” generáció képviselői. Ők olyan digitális világba születtek bele, amellyel az oktatásnak fel kell vennie 

a versenyt. Tehát a pályázó fontosnak tartja, hogy a pedagógusok képezzék magukat, és az óráikba építsék 

be a digitális eszközöket. 

 

Partnerkapcsolatok 

Az eddigi jó kapcsolatokat megőrizve még hatékonyabb együttműködést szeretne megvalósítani az 

óvodákkal, szülőkkel, fenntartóval. Ezt hatékonyabb információáramlással szeretné megvalósítani. 

Szociokulturális háttér 

Pályázatában teljes mértékben figyelembe veszi az iskola szociokulturális hátterét. 

 

Novák Csilla Irén fejlesztési terveivel, elképzeléseivel egyetértünk, támogatjuk a pályázatát. 

 

Budapest, 2019. április 23.     Fazekasné Németh Gabriella 

 

          mkv. 

  



Intézményvezetői pályázat véleménye 

(felső tagozatos angol és humán munkaközösség) 

 

A pályázat tartalmi és formai szempontból jól tagolt és áttekinthető. A pályázó (Novák Csilla Irén) 

szakmailag nagyon képzett, és a megbízott vezetőként eltöltött év azt mutatja, hogy rugalmasan gondolkodó, 

és határozott elképzelésekkel bíró vezető. A konfliktusmegoldás során (pedagógus-pedagógus, pedagógus-

szülő, pedagógus-tanuló közötti) látja a lényeget, jól kommunikál, és jó döntéseket hoz. 

A szakmai önéletrajz sokrétű, és a táblázatba rendezett célok formai szempontból is jól áttekinthető és 

mindenre kiterjedő. 

A pályázó tisztában van az intézményben előforduló nevelési-oktatási helyzetekkel, ez nagy előny a jövőre 

vonatkozó elképzelések és tervek megfogalmazásában. Kifejezetten megjelenik, hogy épít a hagyományokra, 

és a legnagyobb érteke, hogy nem teljesen új időszakot szeretne, hanem az eddigi eredményeinket szeretné 

tovább vinni. Számít a pedagógusok szakmai munkájára, hagy lehetőséget és teret nyújt a fejlődésre. A 

változásra nyitott. Fontos és értékes része a pályázatnak, hogy számít a munkaközösségek vezetőire. 

Szakmailag erős munkaközösségeket képzel el, tiszteletben tartja az eddigi eredményeket, nagyon erős a 

partneri oldal bevonása. 

 

A munkaközösségek tagjai egyet értettek abban, hogy elfogadják és támogatják a pályázatot. 

 

A pályázatról a közös állásfoglalásról szavazás: 

Ellenszavazat nincs, tartózkodás nincs, minden jelenlévő elfogadta a pályázatot. 

 

Budapest, 2019. 04. 10. 

 

 

  



 

Intézményvezetői pályázat véleménye 

(felső tagozatos reál és testnevelés munkaközösség) 

 

A szakmai önéletrajza gazdag, sokrétű, amely alkalmassá teszi arra, hogy Novák Csilla Irén az 

intézményvezetői tisztséget betöltse. 

A pályázat felépítése logikus, jól követhető. A helyzetelemzés tényszerű, számszerű, jól mutatja az 

iskola jelenlegi állapotát. A pontos adatok mellett kitér az iskola erősségének tekinthető személyiség- 

és közösségfejlesztésre, tehetséggondozásra, pályaorientációra, egészség- és környezettudatos 

nevelésre és a partnerkapcsolatokra. 

A pályázat pozitívumának tartjuk a hagyományaink megőrzését, támogatjuk ezek megtartását, de az 

évek óta emelkedő óraszámok mellett nagyon átgondoltan kell megtervezni a tanév rendjét és a 

tanórán kívüli programokat. 

A jelenlegi Kréta rendszer folyamatos fejlesztése lehetővé teszi az információ-áramlás 

megkönnyítését a szülő és az iskola között, így előremutató terv az egységes email címek bevezetése. 

A jelenlegi csoportbontások mellett /angol, informatika, matematika/ a magyar bontást is támogatjuk. 

A 7-8. évfolyamon a testnevelés bontását örömmel vették a testnevelés szakos kollegák.   

A konfliktusok feloldására jó ötletnek tartjuk az oldottabb hangulatú szülői megbeszéléseket, viszont 

a szülői értekezleteket továbbra is szakmai alapon szeretnénk megtartani. 

 

1. A pályázatról a közös állásfoglalás: 

 

A munkaközösség a pályázatot támogatja. 

 

Budapest, 2019. 04. 10. 

 

  



Intézményvezetői pályázat véleménye 

(szülői munkaközösség) 

Szakmai önéletrajz: 

Iskolai végzettségei és a személyes képzettségek, készségek alapján egyértelműen alkalmas az iskolavezetői 

feladatkör betöltésére. 

 A szakmai továbbképzések és minősítések esetén javasolt a meghatározott "added value"  ( hozzáadott érték) 

feltüntetése a részvétel mellett. Néhány helyen ez nem értelmezhető.  

Külön öröm hogy a Kandó téren már 1 éves munkája után kitüntetésben részesült. 

A számítógépes ismeretek megfogalmazása véleményem szerint kevésbé szerencsés (2004-es 

szövegszerkesztő modul...) 

 

Szakmai életút: 

Szakmai pályafutás során minden olyan beosztásban dolgozott, mely segítséget biztosított, hogy későbbi 

vezetői tisztsége betöltése során rálásson az adott terület működésre, és érdemi változásokat tudjon megtenni, 

ha erre szükség lenne.  

 

Motiváció: 

A motiváció, mely az iskola hagyományaiból és fejlettségi szintjére építkezik érthető. Néhány szakmai 

motivációs elemet szívesen láttam volna a pályázat e pontjában. 

 

Helyzetelemzés: 

Nagyon részletes és valóságnak megfelelő leírás. Külön öröm számomra hogy a hiányos (eszköz és humán 

erőforrás) vagy a jövőbeni kihívásokat jelentő helyzetek (kerületi ingatlan fejlesztésekből adódó népesség 

"robbanás") is említésre kerültek. 

Az SZMK vezetőként megerősíteni tudom az iskolavezetés és az SZMK kapcsolatát, amely a kölcsönös 

segítségnyújtás alapján működik. Novák Csilla személyében egy agilis, energikus vezetőt ismertem meg, 

akinek ajtaja nyitva áll az SZMK-val való konstruktív egyeztetésre. Nyitott a javaslatainkra és támogat azok 

megvalósításában. 

Az iskola állagmegóvására -látva a gondos "jógazda" szemlélet hiányát- nagyobb energiát kell fektetni 

(munkaerőhiány vagy a nem megfelelő munkaerő). Ebben a szülők támogatásra számíthat. 

Az iskolai főépület akadálymentesítésére vonatkozóan nem találtam elemzést. 

 

Fejlesztési terv, célok, feladatok: 

Impozáns a fejlesztési terv. Jó látni, hogy minden területen vannak tervek. Elsőre nehezen befogadható 

számomra. Egy jobb szerkezet mellett talán könnyebben "emészthető" lenne: 

1. Priorizálás (fontossági sorrend felállítása) 

2.Területenkénti bontás (szakmai, eszköz és tárgyi, kiegészítői területek, események) 

3. Alsó és felső tagozat bontásban 

4. Idősoros bontás 

 

Néhány gondolat részemről-részünkről (?): 

Az idegen nyelvi oktatásra, a középiskolai felvételikre történő felkészítésre nagyobb hangsúly kell fektetni. 

Ezek mind az iskola, mind pedig a diákok szempontjából fontosak. 

Meglepő számomra hogy az ének zenei szaktanterem kapott kiemelést. 

Hiányolom: 

 a kommunikációs platformok fejlesztését, naprakészen tartását (weboldal, közösségi oldal) 

 közösségi terek használatát a szülői munkaközösségek számára, előre meghatározott időszakokban, 

amennyiben erre igény merülne fel. 

 pályaorientációs programok kiemelt kezelését a végzős osztályok számára, iskolai szintű szervezés az 

osztályszintű szervezések helyett (igényfelmérés, szervezés, megvalósítás) 

 

Jövőkép: 

Részletes leírás, összefoglalása a helyzetelemzés és fejlesztési terv anyagának.  



 

Novák Csilla személyében egy fiatalos gondolkodású, tevékeny vezetőt ismerhettünk meg, aki nyitott a 

szülőkkel történő együttműködésre. Programját a fenti néhány kiegészítéssel támogatjuk, és sok sikert 

kívánunk a munkájához. 

 

         Gerendi Zsolt 

         SzMK elnök 
 

 

 

 


