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 A pályázat szerkezete áttekinthető, célkitűzései világosak, elfogadhatóak. A pályázó az 

alapos, mindenre kiterjedő helyzetelemzésre építve szól intézményfejlesztési elképzeléseiről, 

az iskolavezetésre vonatkozó feladatokról. A felsős munkaközösséggel egyeztetve a 

pályázatban leírtak alapján a következőket szeretném kiemelni. 

Győri Mariann 2001-ben került a Sülysápi Szent István Általános Iskolába matematika-

informatika szakos tanárként.  Szakmailag jól felkészült, 2015-ben-ben elvégezte a 

közoktatás-vezetői szakot, 

 A 2017-ben pedagógus II. minősítést kapott. 

 A pályázó célként jelöli meg az otthonos légkör megtartását, a tantestület belső 

kohéziójának megőrzését, ezek ugyanis iskolánk erősségei, melyet a jövőben is fontosnak 

tartunk megőrizni. 

Pozitívumnak tartjuk, hogy a pályázó a SWOT analízisében kiemeli az iskolai hagyományokat 

(Egészség- és sporthét, ünnepeink, kulturális és sport programjaink), melyekre a jövőben is 

építeni szeretne. Kiemeli a közvetlen tanár-diák kapcsolatot, valamint a szülői 

munkaközösség vezetőivel való együttműködés fontosságát, s mindezek megtartását célként 

is megjelöli.  

Lehetőségként, sőt célként jelöli meg a partnerkapcsolatok építését, az együttműködést más 

szervezetekkel, hiszen oktató-nevelő munkánk tartalmasabbá válhat a partnerekkel való 

együttműködés során. 

A SWOT táblázatban az erősségek és a gyengeségek felvázolása mellett megtalálhatjuk a 

lehetőségek, valamint a veszélyek táblázatot is. A lehetőségek között a pályázó megemlíti a 

tornaterem-építést, mely nagymértékben megkönnyítené a mindennapos testnevelés 

zökkenő mentesebb megvalósítását. 

Célként fogalmazza meg továbbá az oktató-nevelő munkánkat segítő eszközök beszerzését, 

melyek elengedhetetlenül fontosak számunkra. Támogatjuk a különböző tréningek, 

továbbképzések megszervezését, hisz ezek segítségével képet kaphatunk az oktatást érintő 

innovatív törekvésekről.  

A pályázó rövid távú célként fogalmazza meg a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a 

lemorzsolódás megakadályozását. A felsős munkaközösség egyetért azzal a törekvéssel, hogy 

hetedik és nyolcadik évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika 

tantárgyat csoportbontásban taníthassuk. 



A tanulási nehézséggel küzdők számára felzárkóztató csoport megőrzése is fontos, hisz itt 

fejlesztő pedagógus segítségével van mód a részképességi zavarok leküzdésére. A csoportnak 

köszönhetően iskolánkban lényegesen csökkent az évismétlések száma.  

A környezeti nevelés a pedagógiai programunkban megtalálható, iskolánkban a Víz valamint 

Föld világnapján projektnapokat szervezünk előadók segítségével. Erre építve hosszú távú 

célként a pályázó fontosnak tartja az ÖKO-iskola programba való bekapcsolódást. 

Egyetértünk azzal, hogy a jövő generációjának nevelésekor hangsúlyoznunk kell a természet 

megóvásának szükségességét. 

 Iskolánk több éve szervez témanapokat, témaheteket, az Egészség-és sporthétnek 

köszönhetően tanulóink híres olimpikonokkal, világbajnokokkal is találkozhattak. 

Hagyományos iskolai programjaink fejlesztik tanulóink személyiségét, megteremtik azt a 

légkört, amitől jó „szentistvánosnak” lenni. 

Győri Mariann pályázatában a meglévő iskolai hagyományokat értéknek tekinti, azok 

megtartását fontosnak tartja, de hagyományok mellett támogatja az innovatív törekvéseket, 

hisz ezek segítségével tudjuk a jövő iskoláját közösen építeni. A felsős munkaközösség 

támogatja és elfogadásra javasolja a pályázatot. 
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