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Bazsáné Szabó Marianne igazgatói pályázata 

Pályázati anyaga szerint dinamikus, erőteljes, kommunikatív személyiség. 

Menedzser típusú vezetést szeretne megvalósítani, több évtizedes közoktatásban szerzett 

tapasztalatra hivatkozik, de a pályázati anyagához csatolt dokumentumokban ennek a képe 

nem rajzolódik ki.  

Több éves vezetői gyakorlattal rendelkezik, de jelentkezési anyaga szerint nincs kellő 

tapasztalata a középiskolai oktatási, illetve vezetői munkát illetően.  

Pályamunkája magabiztos, lendületes, azonban nem kellően összefogott és nem alkot 

egységes egészet. Több témát is felvet, ezekre későbbi fejezetekben visszatér, de felvetései 

nem mindig tükrözik a gimnáziumunkban uralkodó viszonyokat. A helyi sajátosságok 

kezelése helyett a jelenlegi oktatáspolitika általános pedagógiai elvei szerint dolgozna, pl. az 

agressziót tartja kiemelten kezelendő feladatnak, holott iskolánkban eddig ez nem volt égető 

probléma, illetve már szerveztünk ilyen jellegű foglalkozásokat. 

A helyismeret hiányát mutatja a következő megállapítás is: „A szakos ellátottság öröklött 

struktúrája nem a legszerencsésebb”. Tantestületünk fele 2 szakos, több mint 10 fő pedig 3 

szakos- ez az órafelosztásnál kedvező. 

Időnként az általános iskolai és a középiskolai feladatok összekeverednek, lásd. napközi 

bekapcsolása, a gyerekek tálaljanak az ebédlőben. Nem világos a gyógypedagógiai feladatkör 

sem. 

Gimnáziumunk gyengeségének tudja be, hogy a 105. helyen állunk a magyarországi 

középiskolák rangsorában, de nem vesz figyelembe jelentős OKTV eredményeket. A 

2011/2012 tanévben 30-an jutottak be a második fordulóba, 15-en a döntőbe, akik közül 8-an 

az első tíz között végeztek. Ugyanebben az évben a Nemes Tihamér informatikai versenyen is 

szerepelt 4 tanítványunk a második fordulóban. Megjegyezzük, hogy a jelenlegi tanévben az 

ország legjobb köznevelési típusú sportiskolája címmel büszkélkedhet a Kölcsey a 100 

pályázó közül. (Az elmúlt tanévben is a legjobbak között, a második helyen végzett.) 

A pályázat tárgyi tévedésektől sem mentes:  

- Iskolánkban két, nem pedig három igazgatóhelyettes dolgozik jelenleg,  

- 12 munkavállalónak a közalkalmazotti és nem a munkáltatói jogviszonya fog megszűnni,  

- a Szakmák napja nem iskolai ünnepély, hanem a pályaválasztást előkészítő egyik fontos 

rendezvény,  

- a DIÖK és a Vitakultúra Egyesület nem közösségszervezőként nyújt segítséget 

környezetvédelmi programok lebonyolításánál, ezeket a feladatokat a 

természettudományos munkaközösségek végzik. 

- A Cervantes Intézet a spanyol nyelvi kultúra terjesztését támogatja. Bár iskolánkban 7 

nyelven folyik az oktatás, a spanyol nem tartozik közé.  

- Az elektronikus naplót 5 éve használjuk, valamennyi funkciója - pl. a szülőkkel való 

kapcsolattartás – jelentősen megkönnyíti az adminisztrációs munkánkat, így nem tudjuk 
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értelmezni: „Az intézményben aktívabban kell használni az elektronikus napló 

használatát.” megállapítást. 

 

Örömmel üdvözöljük a biológia, kémia, fizika tantárgyak magasabb óraszámban történő 

tanítását, ill. egy reáltagozatú osztály indításának ötletét. A megvalósítás lehetőségeit 

szeretnénk megismerni. 

Hasonló a helyzet az alábbi tervekkel is: a fizikai terem teljes felszerelésének cseréje, sötétítő 

függönyök, tárolók az osztályokba, nyílászárók, padok cseréje. Ezek mind jogos felvetések, 

de azt hogyan lehet megvalósítani, milyen forrásból tudjuk finanszírozni a terveket, a 

megválaszolással adós maradt a pályázó. Már évek óta próbálkozunk, de a fenntartótól nem 

kaptunk pénzügyi támogatást, pályázatokkal sem sikerült anyagi forrást szerezni ezek 

megvalósítására. 

Többször esik szó az osztályfőnökök, munkaközösség vezetők anyagi megbecsüléséről is, a 

kérdés ismét az: milyen források állnak rendelkezésünkre? 

Bazsáné Szabó Marianne erőteljes dinamizmusa imponáló.  

Pályázatának gyengéje a tervszerűség, a kidolgozottság hiánya. Nagy kérdés, hogy 

energikussága pótolja-e az adott munkakör betöltéséhez hiányzó tapasztalatát. Hogyan 

valósítja meg az általa többször is hangsúlyozott kapcsolattartást a beosztottakkal, a 

tanulókkal, kik lesznek a vezetésben a közvetlen munkatársai?  

Feladja-e a Szolnoki Főiskolai és egyéb tanácsadói teendőit? 

Miként szándékozik megvalósítani az általa megfogalmazott, kiemelt célját: 

„Minden célom a magyarországi 100 legjobb középiskolájának csapatában felhozni ezt az 

iskolát.” 

 

A természettudományos munkaközösségek nem támogatják a pályázót, a pályázatát nem 

fogadják el. 
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A természettudományos munkaközösségek véleményezése az igazgatói pályázatokról: 

Fazekas Csaba igazgatói pályázata 

Fazekas Csaba iskolánk jelenlegi igazgatóhelyettese 25 éve dolgozik gimnáziumunkban.  

Változatos munkaköre megismertette vele az iskolát, tapasztalatai alapján reális helyzetképet 

vázolt fel. Magabiztosan jelölte ki a feladatokat úgy, hogy a már működő rendszereket 

megtartotta, de a megőrzendő értékek mellett reagált a köznevelés átalakulása miatt 

bekövetkező újdonságokra is. 

Az új megoldások javaslatánál mindig ügyelt arra, hogy reálisak legyenek a célkitűzések, és 

megvalósíthatóságuk lehetőségeire is mindig kitért. 

Változatos a témakifejtése, pályázata logikusan felépített, egységes egész benyomását kelti.  

Részletesebben foglalkozik az élsportolói osztályokkal, akik hírnevet szereztek a Kölcseynek, 

s örömmel üdvözültük az ökológiai képzés támogatására tett ígéreteit is. 

A pedagógiai alapelvek, nevelési célok közül, mint egy természettudományos munkaközösség 

tagjai, kiemelnénk a környezeti nevelésre vonatkozó fejezetet. 

Minden tanárnak, minden órán közvetítenie kell a környezettudatosság kialakítására 

vonatkozó ismereteket. Tanórákon és ezeken kívüli foglalkozásokon is példát kell mutatnunk 

a diákságnak, hogy a környezettudatos alapelvekkel maradéktalanul azonosulni tudjanak. 

Az ökológiai szemléletre nevelés jó példájának tartjuk, hogy az újonnan bejött közösségi 

szolgálatot is felhasználhatónak tartotta erre, ezen kívül a gazdasági pénzügyi nevelés, mint a 

fenntartható fejlődés egyik lehetséges eleme is szerepet kap a pályázatban. 

A nyelvtanulás a mai világban elengedhetetlen feltétele a munkavállalásnak. Iskolánk 

szlogenje is ezt tükrözi: „7 nyelven beszélünk”. A pályázat kiemelt figyelmet fordít a 

nyelvoktatásra, a nyelvi előkészítős osztályokra, a francia kétnyelvű tagozat bővítési 

lehetőségeire.  

Fazekas Csaba számára az iskola, a Kölcsey Ferenc Gimnázium vezetése szolgálat. 

Személyiségének alapvető jegyei visszaköszönnek pályázatában: higgadt, kiegyensúlyozott 

egyénisége Őt a jövőben intézményünk megfontolt vezetőjévé teheti. Az általa igazgatott 

munkahelyen képes nyugodt, jó légkört teremteni, ami az alkotó munka elengedhetetlen 

feltétele. 

A természettudományos munkaközösségek támogatják a pályázót és elfogadják a 

pályázatát. 

 

Budapest, 2013-06-27 


