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A Diákönkormányzat véleményezése Boros Tamás a Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 

intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan 

Boros Tamás tanár urat mi, az iskola diákjai, tanárként és igazgatóhelyettesként ismerjük. Az óráin 

felkészült, következetes és nyugodt személyisége ránk, diákokra is remek hatással van. 

Igazgatóhelyettesként mindig segítőkész és nyitott az új ötletekre. Nekünk, a Diákönkormányzat 

vezetősége számára ez különösen fontos. 

Boros Tamás tanár úr pályázatát olvasva több olyan dolog is feltűnt nekünk, amit örömmel veszünk. 

Ezek egyike az, hogy szeretné szebbé, színesebbé tenni az iskolát.  Mi is úgy gondoljuk, hogy az aula új 

képet kaphatna, szükségünk volna egy olyan közös térre is, ahol összegyűlhetünk és az egész iskola lehetne 

izgalmasabb, díszesebb és ezek az elképzelések mind szerepelnek a tanár úr tervei között is. Azt is örömmel 

vesszük, hogy – ahogyan eddig is – az igazgatóhelyettes úr támogatja a DÖK által benyújtott pályázatokat 

és azt is, hogy minden, akár a Diákönkormányzathoz, akár más témához kapcsolódó lehetőséget 

megpályázzunk. Remek lehetőség, hogy az iskolában pályaorientációs órák és a pályaválasztást segítő 

egyéb eseményeket fognak szervezni, ezek sokat segíthetnek nekünk az érettségi utáni döntéshozatalban. 

A tavalyi év során Boros tanár úrral többször volt alkalmunk beszélni arról, hogy a következő 

években, hogyan tehetnénk aktívabbá, színesebbé a diákéletet. Támogatta az új elképzeléseket, terveket, 

teljesen új szerkezetet kapott a diáknap, idén elindult az iskolarádió és ezáltal mi is formálhatjuk iskolánk 

belső képét. Fontos nekünk, hogy továbbra is ezen az úton járjunk és hogy a már elkezdett folyamatot 

olyan vezetővel vihessük tovább, aki ismer bennünket, az iskolát és azt a környezetet, ahonnan 

mindannyian jövünk. Ezért az iskola Diákönkormányzata támogatja Boros Tamás pályázatát. 

 

A Diákönkormányzat véleményezése Gerőcs Ibolya a Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 

intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan 

Gerőcs Ibolya pályázatáról nem volt könnyű véleményt megfogalmaznunk, mert nehéz egy ember 

munkáját és terveit úgy megítélni, hogy az embert magát nem ismerjük. Abból a szempontból viszont ez 

előny, hogy így csak a leírt szöveggel kellett foglalkoznunk és azt értékelnünk, nem befolyásolt bennünket 

semmi. 

A szöveget olvasva először is az tűnt fel, hogy formáját tekintve eltér Boros tanár úr pályázatától. 

Jóval rövidebb és nincs tartalomjegyzék, ami, amikor első olvasás után vissza akartunk keresni valamit, 

kicsit megnehezítette a dolgunkat. 

Miközben a pályázatot olvastuk, az az érzésünk támadt, hogy az írója nem túl jól ismeri az 

iskolánkat. Például, amikor arról ír, hogy szeretné, ha  „a tehetséges tanulóink 12. év végére nyelvvizsgával  

és/vagy ECDL vizsgával kerülnének ki az iskolapadból.” A mi iskolánkba a diákok többsége azért jön, mert 

idegen nyelveket szeretne tanulni és a nyelvi előkészítős illetve nyelvi tagozatos osztályokban erre komoly 

lehetősége van, de a többi osztályban is fontos szerepet kap a nyelvtanítás. Nálunk a diákoknak kb. a fele 

rendelkezik közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával vagy emelt szintű érettségivel angol vagy német nyelvből, 

sőt, egyre gyakoribb a két nyelvvizsga megszerzése az érettségi előtt. ECDL vizsgát is sokan tesznek, 

általában a 10. év környékén. Így nem nagyon értjük, milyen változtatásokat kellene tenni még ezen a 

téren. 
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Ehhez kapcsolódik az a rész is, amikor arról ír, hogy az iskolánknak együtt kellene dolgoznia az 

ÉPTISZK Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnáziummal. Az iskolánkban 

idén végez az utolsó műszaki osztály, azután minden osztály kizárólag gimnáziumi lesz, ahol a különböző 

tagozatokon egy-egy tantárgyat nagyobb óraszámban lehet tanulni, de szakmát nem.  

Mindent egybevetve, az iskola Diákönkormányzata nem tartaná szerencsésnek, ha a továbbiakban a 

gimnáziumnak olyan vezetője lenne, aki nem ismer bennünket, diákokat, az iskolánkat, azt a hangulatot és 

szellemiséget, ami a „corvinosságot” jellemzi. Ezért a Diákönkormányzat nem támogatja Gerőcs Ibolya 

pályázatát. 

 

Budapest, 2015. november 18. 

 

 

 

 

 


