
A Monori Kossuth Lajos Általános Iskola napközis munkaközösségének véleménye Sutusné 
Hack Erzsébet intézményvezetői beosztásra benyújtott pályázatáról

Sutusné Hack Erzsébet intézményvezetői pályázata formailag igényesen megszerkesztett, 
logikusan felépített, könnyen áttekinthető. 

Helyzetelemzése konkrét, alapos, a társadalmi és helyi hatások függvényében elemzi a 
jelenlegi helyzetet. Tartalmilag mindenre kiterjedő, átfogó, ösztönző.

Pályázatából kitűnik, hogy pontosan ismeri az iskola helyzetét, személyi állományát, tárgyi 
feltételeit, partneri kapcsolatait. Rávilágít iskolánk sikeres tevékenységeire, kiváló 
tanulmányi-, és sporteredményeire. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra és 
felzárkóztatásra.

A pályázat szakszerű, pedagógiailag megalapozott, épít az iskola hagyományaira, de nyitott a 
megújulásra is, amely alapfeltétele a hatékonyság növelésének, a szakmai kompetenciák 
szélesítésének, s az oktató-nevelő munka megerősítésének.

A helyzetelemzésből következik a célmeghatározás, a vezetői program fő céljai. Figyelembe 
veszi az alapdokumentumokat, a napi pedagógiai munkát, a külső kapcsolattartás igényét, 
konkrét feladatokat.

Fontosnak tartja a minőségi munkavégzést, hangsúlyozott szerepet kap a napi szintű 
kölcsönös együttműködés, együtt gondolkodás.

A pályázatot elejétől a végéig a pedagógus pálya iránti elhivatottság jellemzi.

Tervei – rövid-, közép-, s hosszú távú – átgondoltak, a jövő kihívásait figyelembevevőek 
mérlegelve a reális lehetőségeinket.

Kiemelt helyen szerepel a nyugodt légkör biztosítása a kollégák munkájához, s a jó alkotó 
közösség erősítése.

A pályázó fontosnak tartja a kompetencia alapú oktatást.

A pályázat legfőbb pozitívumainak a következőket tartjuk:

 a diákok bevonása az iskola életének szervezésébe
 természettudományos blokk kialakítása
 informatikai hálózat bővítése
 csatlakozás az „Ökoiskola” programhoz
 „hejőkeresztúri modell” (Komplex Instrukciós Program) bevezetése
 iskolai könyvtár létrehozása
 épület és udvar felújítása



 csoportbontás, kooperatív munkaformák alkalmazásának támogatása
 a mindennapos testnevelés által okozott nehézségek enyhítésére tett javaslatok
 a pedagógus életpályamodellben a kollégák előrehaladásának támogatása
 tehetségek gondozása, felzárkóztatás, hátrány kompenzálása
 nívócsoportos oktatás
 továbbra is fontosnak tartja a jó kapcsolatok ápolását
 nevelőtestület megújulása, megújítása
 a tanulók elvándorlásának megszüntetése
 felső tagozaton még egy napközis csoport indítása
 iskolánk jó hírének erősítése, a hagyományok megtartásával

A pályázat alapján iskolánk a jövő számára alkotó, sokoldalúan képzett diákokat szeretne 
nevelni, mindezt a hagyományok megtartásával, a legmodernebb technikákkal, 
módszerekkel, eszközökkel.

Sutusné Hack Erzsébet pályázatával meggyőzött bennünket, hogy kreativitása, jártassága az 
új oktatási módszerekben, nyitottsága az újdonságokra pozitívan hathat iskolánk további 
fejlődésére. A napközi otthon nevelői támogatják és elfogadásra javasolják a pályázatot.
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