
Igazgatói pályázat véleményezése 

 

  Madarász Péter igazgató helyettes úr pályázata megfelel a formai követelményeknek. 
Áttekinthető, világos szerkezetű. Tartalmazza a szükséges dokumentumokat, a jogszabályi 
követelményeket kielégíti. 

  A pályázatot elsősorban a dolgozói érdekképviselet szempontjából vizsgáltam. Kellemesen 
meglepett a kezdő bibliai idézet. Ezt úgy értelmezem, hogy a pályázó jövőbeni feladatát a szó 
legnemesebb értelmében szolgálatnak tekinti. Ez - az iskola múltbéli hagyományainak 
továbbvitelével együtt -, pozitív jövőképet vetít elénk.  

  A pályázat tartalmilag két nagy részre osztható. Az első rész helyzetelemzés, a második a 
vezetői program. A pályázó pontosan ismeri a gimnázium helyzetét, erősségeit, gyengeségeit. 
Helyzetelemzése pontos, logikus, okszerű. 

  Vezetői programjának elkészítésében támaszkodott a munkaközösségek véleményére. A 
program öt alapelve - jogszerűség, szakszerűség, kommunikáció, motiváció és az empátia- 
megfelel egy modern vezetői szemlélet kritériumainak. A Pedagógusok Szakszervezete 
intézményi titkáraként különösen fontosnak tartom a jogszerűség, empátia és motiváció 
fontosságát hangsúlyozni, és maximális támogatásomról biztosítani ezen elvek megvalósítása 
terén. 

  Madarász Péter igazgató helyettes úr részletes vezetői programjában két mondat erejéig tér 
ki a dolgozói érdekképviseletekre. (Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet.) Úgy vélem - és 
remélem -, hogy iskolavezetői gyakorlatában ennél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az e két 
szervezettel való együttműködésre. Ez a két mondat csupán kapu, mely az együttműködés 
széles terét nyitja meg. Mind a Közalkalmazotti Tanács, mind a PSZ kész és alkalmas az 
igazgatói programban foglaltak elősegítésére, a párbeszédnél mélyebb együttműködésre. 

  Örömmel olvastam, hogy súlyt kíván fektetni a béren kívüli motivációra, hogy javítani 
kívánja az intézményen belüli kommunikációt, és az empátia, mint vezetői kompetencia 
megjelenik a programjában. Ezek a területek azok, ahol a mai világban egy tantestületnek 
égető szüksége van ilyen attitűdre. 

  Kívánom, hogy iskolavezetőként megőrizze autonómiáját és maximálisan képes legyen 
kitűzött céljai megvalósítására! Ezzel Miskolc város, a Herman Ottó Gimnázium és az egész 
alkalmazotti közösség hasznára váljon és beteljesíthesse vállalt szolgálatát! Munkájához 
kívánok erőt, kitartást és sok-sok türelmet! 
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