Futó István
tagintézmény-vezető pályázatának
nevelőtestületi véleményezése
A tagintézmény-vezető személyének véleményezése:
Futó István 2008-ban került jelenlegi munkahelyére, a SZOSZSZC Kereskedelmi és
Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatói munkakörbe.
Intézményének szervezetfejlesztési és pedagógiai szakmai-tartalmi megújítását igen aktív és
eredményes munkával végezte. Irányítása alatt sikerült olyan testületet „kovácsolnia”, ahol a
pedagógusok által elfogadott feltételek és garanciák biztosítják a sikeres munkavégzést.
Vezetőtársaitól elsősorban érdeklődésének mélysége, kiváló szintetizáló képessége és a
pedagógiai szféra sajátosságai iránti érzékenysége emelte ki. Ennek hátterében széles
tudományos műveltsége áll, amely a legszélesebb értelemben vett tudományos tájékozottságot
jelent.
Fenti eredményei és tulajdonságai is közrejátszottak abban, hogy a nevelőtestület 2013-ban
ismételten bizalmat szavazott neki a 2. ciklusra is.
A feladat fontosságának felismerésén alapuló hivatástudata, szakmaszeretete, a dolgozókhoz
és a tanulókhoz való viszonya az általa vezetett intézmény elismert színvonala mintát jelent az
ezen a területen dolgozóknak.
Jelentős részt vállalt az intézmények és munkahelyek közötti kapcsolatok építésében is.
Több jelentős pályázat írója és megvalósításának aktív szereplője, azok szakmai irányításának
vezetője.
A tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése:
A vezetői pályázat igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető. Az iskolai élet
minden területét elemző, értékelő munka. Megfogalmazása közérthető.
Tartalmilag korrekt, összefoglalja a tekintélyes múlttal rendelkező iskola fejlődését, a képzési
profil bővítését, az iskola erősségeit. Részletesen bemutatja a külső nevelési tényezők
szerepét, utalva a megváltozott oktatásirányítási és jogszabályi feltételekre.
Teljesíthetőnek ítéljük meg a célmeghatározásból adódó feladatokat.
Ismeri a város oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz, és megragad minden
olyan lehetőséget, amely biztosítja, hogy által vezetett iskola megfeleljen a modern kor
követelményeinek, kihívásainak.
Jónak tartjuk, hogy elismeri a szaktanárok és a szakoktatók munkáját, felkészültségét és ezt
egyben biztosítéknak is tekinti a gyermeklétszám megtartása, növelése érdekében.
Az iskola komplex szemléletű vezetési rendszere lehetővé tette és teszi a folyamatosan
változó igényeknek megfelelő nyelvtanítási módszerek kidolgozását és azok mindenkori

alkalmazását. Az iskola egyik fő vonzereje a két tanítási nyelvű képzés, melynek támogatását
a pályázó mindig is szívügyének tekintette. Bízunk abban, hogy e képzés a továbbiakban is
folytatódhat.
Támogatja az intézmény Kollégiumi Programját is. Ebben a programban a kollégium és az
iskola, valamint a szülői ház és a segítők munkakapcsolata példaértékű.
A várható változásokkal ellehetetlenül a természettudományos tantárgyak helyzete, ezen
ismereteket szükségtelenné teszik a közvélemény előtt is. A tárgyakat tanító szaktanárok
óraszáma gyakorlatilag megszűnik. Az ésszerűtlen változások ellen markánsabb vezetői
kiállást remélünk a tények elfogadása helyett.
A vezetési alapelvek egyik alapelve a kölcsönös informálás, a közösen kialakított célokért
való munka. Egyre több probléma jelentkezik az oktató-nevelő munkában, amelyre nem
születnek megoldások. Hiányzik az a közösen kialakított szellemiség, a problémák, feladatok
megbeszélése, a megoldások kidolgozása. A nevelőtestületi értekezletek tájékoztató jellegű
összejövetelekké váltak, ahol nem az oktató-nevelő munka fejlesztése, a problémák
megoldásának a módja, az egység kialakítása kap hangsúlyt. Szeretnénk a nevelőtestületi
értekezletek tartalmának a fentiek szerinti átalakítását.
A színvonalas szakmai munka végzéséhez elengedhetetlen a tárgyi feltételek biztosítása,
javítása (pl. az udvari pályák felújítása).
Futó István a nevelés és oktatás, az intézményi működés területén kitűnően felkészült, reálisan
tervező, széles körű tapasztalatokkal és kiváló szakmai múlttal, valamint kiemelkedő vezetői
képességekkel rendelkező szakember. Rendkívül nyitott, humánus személyiség.
A nevelőtestület támogatja a pályázatban megfogalmazott nevelési elveket és célokat,
melyek az iskola alapdokumentumaival összhangban vannak.

