
Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nevelőtestületének véleménye  

Kálló István intézményvezetői beosztásra benyújtott pályázatáról. 

 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola nevelőtestülete az osztályfőnöki és az alsós 

munkaközösségben véleményezte a pályázatot és az ott elhangzottak alapján készült el a 

nevelőtestület egységes véleménye: 

 

Kálló István pályázata tömör, lényegre törő. Figyelembe veszi a mai kor igényeit, kihívásait, a 

fenntartó, valamint a közvetlen partnerek (pedagógusok, szülők, tanulók) igényeit, és a törvényi 

lehetőségek betartását. 

Tartalma tükrözi az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, annak sikereit, nehézségeit. 

A pályázatban leírtak szerint a szakkörök, korrepetálások, csoportbontások lehetőséget 

teremtenének a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, illetve a felzárkóztatásra 

szoruló tanulók megsegítésére. 

A pályázatban nagy hangsúlyt kap fejlesztési területként a nevelési célok közül a munkára 

nevelés, a kitartó munka megtanulása. Feladatként az elvégzett munka számonkérését, a 

becsületes munka elismerését jelöli meg.  

Nevelési feladatok között fontos helyen szerepel a fegyelem kérdése. Kiemeli, hogy diákjaink 

legyenek tisztában az elvárásokkal! Ehhez feladatként jelöli a házirend folyamatos 

aktualizálását, valamint szabályok betartását, betartatását. Olyan módszereket, eszközöket, 

megoldásokat szeretne keresni, amelyek alkalmasak az agresszív tanulók megfékezésére. 

A pályázat vezetői programjából kitűnik, hogy épít a hagyományőrzésre, de az újító, innovatív 

elképzelések felé is nyitottságot mutat. 

Pozitívként jelenik meg a tornaterem túlzsúfoltságának megszüntetésére, illetve a 

sportlétesítmények (sportudvar) bővítésére irányuló javaslatok. 

Fontos számára a környezeti nevelés, a diákok magas színvonalú felkészítése a sportra, az 

egészséges életmódra. Törekedne a versenyek és kihívások folyamatos kiaknázására. 

Pályázatában a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Céljaihoz olyan feladatokat rendel, 

amellyel jövőben is iskolánk további fejlődését szolgálja. 

Észrevételeztük azonban, hogy a pályázat helyenként pontosításra szorulna, gondolunk itt az 

idegen nyelvoktatás felmenő rendszerében történő bevezetésére, illetve a civil szervezetek 

megnevezéseinek teljességére.  

Vezetői programjában nem elég hangsúlyos terveinek, céljainak meghatározása. 



A pályázat legfőbb pozitívumainak a következőket találta a nevelőtestület: 

 a mindennapos testnevelés okozta problémák kezelése 

 hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra 

 a fegyelmezési problémák csökkentése érdekében fontosnak tarja a szabályok 

következetes betartását-betartatását 

 a munkára nevelés fontosságának kiemelése 

 több férfi kolléga alkalmazása 

 az iskola funkciói közötti egyensúlyra való törekvés 

 pedagógus képzések támogatása (újabb szakok, szakvizsgák megszerzése) 

 a művészeti nevelés kibővítésével iskolánk kulturális központként való működtetése, 

művészeti oktatás bővítése 

 kompetenciamérésen az országos átlag elérése 

 célja, hogy minden újszászi gyerek Újszászra járjon 

 

 

Kollégánk szakmailag elismert, köztiszteletben áll, mind a szülők, mind a pedagógusok és a 

tanulók körében.  

A fentiek alapján nevelőtestületünk támogatja Kálló István pályázatát.  
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