
INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE 

 

A felsős humán és idegen nyelvi munkaközösség a Szekszárdi Baka István Általános Iskola 

intézményvezetői munkakörére meghirdetett beérkező pályázatot tanulmányozta, és ezúton 

értékeli.  

A vezetői pályázat jól szerkesztett, tartalmas. A pályázatban vázolt helyzetelemzés lényegre 

törő, a jövőre vonatkozó elképzelések a helyismeretből adódóan a realitás talaján állnak. 

Bizonyítják a pályázó sok éves vezetői és pedagógiai tapasztalatát. Parrag Katalin Erzsébet az 

iskola megnyitása óta a tantestület tagja, így jól ismeri intézményünket, az adottságokat, 

lehetőségeinket. Belső pályázóként tisztában van erősségeinkkel, melyekre a továbbiakban is 

építhet, illetve látja a fejlesztendő területeket is. 

15 évig volt igazgatóhelyettes. A vezetőség tagjaként folyamatosan követte a törvényi háttér, 

a tantervi szabályozás, a külső elvárások, a tantestület összetételének változását. Eddigi 

tapasztalatai segítségével, következetes munka révén, szükség esetén ésszerű 

kompromisszumok megkötésével tervezi tanulók, nevelők, valamint szülők érdekeit egyaránt 

szem előtt tartva irányítani az iskolát. 

A vezetői pályázat erényének tartjuk, hogy egyenlő hangsúlyt fektet az egyes területekre, az 

intézmény sikeres és hatékony működtetéséhez szükséges valamennyi kérdésre kitér. 

Pedagógiai Programunknak meghatározó eleme a gyermekközpontúság. Parrag Katalin 

Erzsébet pályázatának minden sorában ez a gondolat köszön vissza: a gyermekek érdekei 

valóban a középpontban állnak. A pályázat nagyon emberi gondolkodást tükröz. Ismeri az 

iskola problémáit, igyekszik megoldást keresni ezekre a lehetőségeket figyelembe véve. 

Fontos a hagyományok továbbvitele, az eddigi problémák kiküszöbölése. 

Világosan megfogalmazza a változásokból adódó kérdőjeleket, de a pályázó igyekezett 

felvázolni az együttműködés további módjait. 

Pályázatában hangsúlyos szerepet kap a tehetséggondozás mellett a problémás tanulókkal 

való foglalkozások szervezése. Lehetőséget keres az integrált diákság hatékony, eredményes 

fejlesztésére, nevelésére. 

Támogatjuk a nívócsoportok visszaállítását magyar nyelvből. Örömmel vesszük a taneszközök 

bővítési törekvéseit. Valóban szükség van ének-zene szakos tanárra, és ennek jó megoldása a 

vállalkozó kolléga továbbtanulásának támogatása. 

Hangsúlyozza, hogy a nyelvoktatás sikeressége érdekében mindenképpen fontosnak tartja a 

csoportbontást. A továbbiakban is építene a hagyományos német nemzetiségi oktatásra, 

valamint feltétlenül lehetőséget adna a későbbiekben is az angol emelt szinten történő 

elsajátítására. 



A két munkaközösség helyesli azon törekvését, hogy igazodva a mai kor igényeihez, 

kihívásaihoz, a törvényi lehetőségek betartásával nagyon lényegesnek ítéli az intézmény 

sokszínű kínálatát. Nyitott az új felé. 

Parrag Katalin Erzsébet 16 éve vesz részt iskolánk irányításában, jól átlátja az intézmény 

működését. Teljes mértékben számít minden kolléga szakszerű, összehangolt munkájára. 

Kifejezetten pozitívumként értékeljük, hogy elismeri a pedagógusok szakmai felkészültségét, 

és ezt egyben biztosítéknak is tekinti a további sikeres munka érdekében. 

A két munkaközösség teljesíthetőnek ítéli meg a pályázatban megfogalmazott célokat, 

biztosítottnak látja az elkezdett sikeres munka folytatását.  Minden cél gyermek-centrikus 

szemléletet tükröz. 

Parrag Katalint személye, szakmai és pedagógiai felkészültsége, problémaérzékenysége, 

vezetői gyakorlata, emberi hozzáállása alkalmassá teszi intézményvezetői feladatok 

ellátására. 

Parrag Katalin igazgatói pályázatát a felsős humán és idegen nyelvi munkaközösség 

támogatja és elfogadásra javasolja. 
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