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NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY 
 

BOROS TAMÁS PÁLYÁZATÁRÓL  
(Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola 

intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 

 

 

1. Általánosságban 

A pályázat formai és tartalmi szempontból is igen magas színvonalon, igényesen elkészített, gazdag 
információs tartalommal bíró, a tényeket statisztikai adatokkal, táblázatokkal, összehasonlító 
értékelésekkel alátámasztó munka. Egyik legfıbb erıssége a tényszerőség és a személyesség 
megfelelı arányban történı egymás mellé állítása: a pályázat írója egyrészt jól átlátja a magyar 
közoktatás jelenlegi helyzetét, másrészt a megpályázott intézményt nemcsak alaposan ismeri, de 
szívügyének érzi iskolánk helyzetének megerısítését, illetve folytonos megújítását, valamint – és ez 
talán a legfontosabb – a Corvin szellemiségének megırzését tekinti munkája vezérfonalának. 

Olyan reális jövıképet vázol fel pályázatában, amely a tantestület számára már eddig is a 
mindennapok része volt, és amelyet a pedagógusok nagy része elfogad és támogat, s az utóbbi évek 
tapasztalatai alapján eredményesnek tart. Pályázata az iskola mélyebb ismeretét mutatja, világosan 
és reálisan látja az iskolánkban folyó oktató–nevelı munka feladatait, sikereinket, és látunk azokra 
a problémákra megoldási javaslatokat, amelyekkel nap mint nap szembesülünk az oktató-nevelı 
munkánk során. Ugyanakkor egyértelmően kirajzolódik a jól mőködı rendszereink, hagyományaink 
továbbvitelének a szándéka is.  
 

Különösen értékelendı, hogy a pályázó jól átlátja az osztályfınökök nehéz és domináns szerepét, 
felelısségét, és azt, hogy napjainkban az iskola és az osztályfınök nem egy esetben a család 
szerepét kell, hogy átvegye. 

Figyelembe veszi a mai kor igényeit, kihívásait, a fenntartó, valamint a közvetlen partnerek 
(pedagógusok, szülık, tanulók) elvárásainak való megfelelést a törvényi lehetıségek betartásával. 
Az iskola beiskolázási marketingjét (általános iskolák látogatása, nyílt hét), beiskolázási mutatóit 
kiemelten kezeli.  

 

2. A bevezetésrıl és személyes motivációról (3. oldal), valamint a szakmai önéletrajzról 
(melléklet) 
 

A pályázat írója 18 éve – a diplomaszerzés óta – folyamatosan a közoktatásban dolgozik, 1997-tıl 

iskolánkban, elıször magyar-történelem szakos tanárként, majd szaktanári munkája mellett négy 
osztályt vezetett osztályfınökként. 2002-tıl a beiskolázási programunkért felelt, 2007-tıl látja el 
iskolánkban az általános igazgatóhelyettesi feladatokat. 2015-ben szakértıi (pedagógus szakmai 
ellenırzés és pedagógus minısítés) végzettséget szerzett, mesterpedagógus lett.  
 

A pályázó szakmai önéletrajzából kiderül, hogy a diploma megszerzése óta folyamatosan képezte 

magát, a közoktatás több területén is tevékeny részt vállal, továbbra is nyitott az önfejlesztésre – ez 
manapság elengedhetetlen feltétele egy pedagógus munkájának. Jól látható az is, hogy a pedagógusi 
pálya állomásait végigjárva alapos ismeretekre, sokrétő tapasztalatokra tett szert az elmúlt majd két 
évtizedben. 
 
3. A szakmai helyzetelemzésrıl (4-25. oldal) 

Feltétlenül kiemeljük az iskola szakmai helyzetelemzésére vonatkozó közel húsz oldalas 

összefoglalót, amely egyrészt arra mutat rá, hogy a pályázó mindenre kiterjedı, alapos elıkészítı, 
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kutató munkát végzett több vonatkozásban is. Másrészt a fıként a képzési rendszerhez kapcsolódó, 
a beiskolázási részben olvasható elemzı statisztikai adatok, táblázatok az okok, változások, 

összefüggések mély átgondolását is jelzik. Fontos, hogy több szempontból analizálja az iskola 
néhány éve történı profilváltásának okait és eredményeit. Külön kiemeljük, hogy rávilágít a 2012-
ben bevezetett tagozatos rendszer pozitívumaira.  

Helyzetelemzése során pontos képet nyújt a tantestület összetételérıl, a különbözı korosztályú és 
nemő pedagógusok egyidejő jelenlétének elınyeirıl. Kiemeli, hogy a tantestület nagy része nyitott a 
fejlıdésre, az új módszerek meghonosítására, és ezt vezetıként a továbbiakban is ki kívánja 
használni. Ezzel összefüggésben célként jelöli meg a korunk és a tanulóink felgyorsult generációs 
változásai okozta kihívásokra való pedagógiai, szemléletbeli válaszok folyamatos keresését. 
Tudjuk, hogy sok munkával fog járni, de támogatjuk a fentiekhez kapcsolódó, megfelelı 
kommunikációs felületek létrehozásában is. 

Tisztában van az iskola kerületben elfoglalt helyével és szerepével, egyedi helyzetével (vegyes 
profilú intézmény kimenı jelleggel) és ennek következményeivel, látja a fenntartóval, illetve a 
mőködtetıvel történı együttmőködés szükségességét.  

Összességében egy nagyon objektív képet ad jelenlegi pozíciónkról. Ez a helyzetelemzés a 
pályázatban és reményeink szerint a jövıbeli mindennapokban az eredményes továbblépés 
alapjaként funkcionál.  

 

4. A vezetıi programról (26-39. oldal)  
 

A tizenhárom oldalas vezetıi program egyik legfıbb értéke, hogy a múlt-jelen-jövı hármasságára 
épít, tehát a pályázó igen nagy hangsúlyt fektet a folyamatosság megırzésére és biztosítására a 
késıbbiekben is. Jól látja, hogy azokat az eredményeket, amelyekért éveken át dolgoztunk, és 
amelyek mára kézzel foghatóak, értékelni és támogatni kell. Az iskola szakmai elképzelései 
bizonyítottan jó irányba haladnak, ezeket a jövıben vezetıként is támogatnia kell. 
 

Pontosan felsorolja azt is, hogy a hatékony munka feltételei mely területeken hiányoznak jelenleg, 
ezeknek a megoldására konkrét javaslatokat is kínál. Úgy véljük, ezek a javaslatok reális 
elképzelésen alapulnak, véghez vihetıek. 
 

A tagozatos gimnáziumi rendszer szerintünk is az iskola továbblépésének és hatékony 
mőködésének az alapja lehet. Ugyanakkor véleményünk szerint érdemes lenne idıszakonként 

újragondolni, hogy milyen irányú tagozatokat indítsunk. 
 

Figyelemreméltó az intézményünk pedagógiai módszereirıl szóló rész, annál is inkább, hisz az itt 
felsorolt tanítási-tanulási technikák sok kolléga tanóráin eddig is használatosak voltak a napi tanítási 
gyakorlatban. További törekvésünk lehet, hogy ezeknek a korszerő didaktikai lehetıségeknek az 
alkalmazása általánossá váljon. 

Fontosnak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdı tanulók felzárkóztatását és a lemorzsolódás 
csökkentését is (még akkor is, ha a lemorzsolódás intézményünkben nem jelentıs).  

Egyetértünk azzal is, hogy szükség lenne egy pályakövetési rendszer kialakítására és egy erısebb 
alapokra építı pályaorientációt irányító osztályfınöki munkára. 

Maximálisan támogatjuk a pályázónak a tárgyi feltételekkel kapcsolatos elképzeléseit, különösen 
azt a tervet, hogy a „kisépület” termeit alkalmassá kell tenni közismereti órák tartására. Ugyanakkor 
hiányoljuk a mindennapos testnevelés órák épületen belüli megtartására vonatkozó tervezést. 
Tudjuk azonban, hogy igazgatóhelyettesként a testnevelési munkaközösséggel karöltve próbálta, 
próbálja megoldani az eszköz-, illetve helyhiányt, ami a mindennapos testnevelés bevezetése 
következtében jött létre.  Nagy szerepe volt abban, hogy óráink egy részét az MLTC- pályán tudjuk 
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megtartani, illetve tárgyalásokat folytat a kertvárosi birkózó egyesülettel a birkózócsarnok 
használatáról.  

Az iskola kapcsolatrendszere témán belül egyetértünk a szülıkkel való nexus fejlesztésével, 
különösen a személyes kapcsolattartás fontos szerepét hangsúlyozzuk mi is. A kerületi iskolákkal 
korábban megkezdett programokat is érdemes lenne folytatni, ez nemcsak a kapcsolatrendszer 
fejlesztésének tenne jót, de az iskola presztízse is növekedhetne ezáltal, mint ahogy azzal is, ha 
bıvítenénk partneriskolai kapcsolatainkat. Kiemelkedıen fontosnak tartja, hogy a változó fenntartói 
és mőködtetıi környezetben megtaláljuk helyünket, erısítsük pozíciónkat.  

A személyi feltételekkel tisztában van, reméljük, hogy az állandósítási törekvések sikeresek lesznek. 
Belsı továbbképzéseket szívesen hallgatunk és szervezünk. A belsı ellenırzésünk valóban 
megújításra szorul. 

A mi iskolánkat hagyományosan ’családiasnak’, ’barátságosnak’, ’emberinek’ szokták nevezni és 
ezeket a kvalitásokat alapul véve fordul Boros Tamás a Diákönkormányzat és annak elképzelései 
felé. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek maximálisan támogató partnerre találhatnak a pályázó 
személyében. Már elkezdıdött a Diákönkormányzattal való együttmőködése, segítette az új 
programok, elképzelések kipróbálását, bevezetését. A jövıben egyértelmően az lenne számunkra a 
megnyugtató, ha a megkezdett folyamatot ugyanazzal a vezetıvel tudnánk folytatni.  

Az alapítványi támogatás bıvítése is fontos lenne.  

Az iskola arculata kapcsán nagyon jó lenne, ha a pályázó tervei megvalósulnának (az aula, 
rendezettebb képet mutatna, valamint az iskola elıtti tér rendezése is fontos lenne). Nagyon jó 
kezdeményezésnek tartjuk a digitális felületeken való megjelenés új lehetıségeinek kihasználását 
(facebook). 

 

5. Összegzés 

Bár ennek a véleményezésnek csak az a feladata, hogy a pályázó által benyújtott pályázati anyagot 
értékelje, mégis úgy gondoljuk, hogy egy olyan személy esetében, akivel 18 éve kollegiális 
kapcsolatban is vagyunk, lehetetlen kizárni az emberi tényezıket, ettıl (is) függhet ugyanis a 
pályázat hitelessége. 
 

A pályázó mind humán munkaközösségi tagként, mind más szerepköreiben, ezen belül fıként 
igazgatóhelyettesként minden feladatból aktívan kiveszi a részét, munkáját kivétel nélkül nagy 
szakmai hozzáértéssel, pontosan, lelkiismeretesen hajtja végre. Szaktanári tevékenységét csak 
dicsérettel tudjuk illetni, osztályai rendszeresen kiválóan teljesítenek az érettségi vizsgákon mind 
magyarból, mind történelembıl. Tanítványai közül kerülnek ki azok, akik az emelt szintő 
történelem érettségin a legjobb eredményeket hozzák. A tehetséges tanulókkal több versenyen is 
indult. A korábbi években több alkalommal osztályfınökként is bizonyított, diákjai szeretik, 
tisztelik, régebbi osztályának több tagjával jelenleg is jó kapcsolatot ápol.  
 

Ezen kívül rendszeresen részt vesz a közös programokon, különbözı fórumokon képviseli 
beosztottjai érdekeit. 
 

Az évek során az iskola dolgozóival jó viszonyt alakított ki, mindannyian kedveljük nyugodt, 
megnyerı stílusa, udvarias magatartása, segítıkészsége miatt. A szakmai munkaközösségek 
vezetıivel is korrekt munkakapcsolatban áll, ezt különösen fontosnak tartjuk az iskola jövıje 
szempontjából. 

A fentiekbıl következıen a Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola nevelıtestülete 
Boros Tamás intézményvezetıi pályázatát támogatja.  

 
Budapest, 2015. november 23. 






