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A Belvarosi l"1agyar - Angol ket Tanitasl NyelvG Altalanos Iskola D6zsa 

Gybrgy Taqiskolajanak tantestUlete Mak,ovecz Tamas, az iskola jelenlegi 

igazgat6ja altai kinevezese mequjitasara beadott palvazatat szakmai 

szempontb61 tanulmanvozta. 

A tantestUlet velemenye a kovetkezokben osszeqezheto: 

A palvazat helvzetelernzese reszletekbe rneno alapossaqqal ertekeli az 

elrnult at ev esemenyeit. A tantestUlet elegedetten szernlelte a jelentos 

esernenvekrol keszult fot6kat, a fejleszteseket bemutat6 kepeket. 

Az ertekek es haqvornanvok rneqorzese mellett mind tarqvl, mind 

szernelvi feltetelekben, tovabba a tanul6i letszarnban is jelentosen 

fejlodott iskolank. Ezeket a valtozasokat reszletesen, adatokkal 

alatarnasztva elemzi a palyazo. A belvarosi iskola az uj arculat (ket 

tanitasl nyelvG kepzes) mellett is rneqorizte haqvomanvos oktatasl rorrnatt 

(emelt szintG oktatas), tovabba a mlnoseql nevelo-oktato tevekenvseqet, 

melynek bizonyitekai a tovabbtanulasl mutat6k, valamint a kivalo 

tanulrnanvl es sporteredrnenyek. 

Tantestuletunk megelegedesere szolqal, hogy a palvazo klkerte, 

meghallgatta, majd vezetoi proqrarnjaba beepitette javaslatainkat. 



A varhato beiskolazasi mutat6k alakulasa nemi aggodalommal tolt el 

bennOnket ( letszarn ernelkedes. majd drasztikus csokkenes). Remeljuk, 

hogy az emlftett valtozasok kezelesere is lesz kielegfto meqoldas. 

Odv6z6ljOk, hogy a palvazo szem elott tartja az iskola epuleteinek 

atlaqmeqovasat, a vizesblokkok felujltasanak folvtatasat, a berendezesek 

cserejet, az akadalvrnentesltest. 

KOl6n orom szarnunkra az a torekves, hogy minden teremben legyen 

digitalis tabla, hiszen az IKT "eszk6z6k jelenlete nem csupan az uj 

tudastartalrnak hozzafereset blztositjak, hanem eqvuttal a diakok 

eselveqvenloseqet is. 

AIs6s rnunkakozosseqelnk kiemelten udvozllk a ket tanft6s "guruI6" 

rendszer visszatereset, a ket tanitasl nvelvu osztalvokba val6 bekerulest 

meqelozo szilres iqenvet, valamint a zavartalan uszasoktatas 

rneqvalosltasat. 

Kivancsian varjak kolleqaink a minden evfolvarnra tervezett kompetencia 

meres rnodszerenek reszletes bernutatasat. 

Nagy figyelemmel olvastuk a tantestulet szervezeti felepftesenek 

valtozasat, Rerneljuk, hogy az idegen nyelv hanqsulyozottsaqa rnlndket 

taqlntezrnenvben vezetoi es rnunkakozosseql szinten is megval6sul. 

Sok szeretettel varjuk a palvazatban emlftett laborans, pedag6giai 

asszisztens es szabadldo szervezo kolleqakat. 

Az iskola nevelotestulete fontosnak tartja az iskola fegyelmi szlntjenek 

emeleset, a kozosseq erdekeinek eloterbe helvezeset a renitens tanul6kkal 

szemben. Bar meg nem lattuk az "Arizona szoba" miikodesenek 

szabalvait, meqvalosltasanak rnodjat es helvet, de nem zarkozunk el a 

meqvalositastol, sot erdeklodessel varjuk a kidolgozott eljarasrendet, 

A palvazat tartalmazza a D6zsa Tagiskola eqesz kozosseqenek alrnat, az 

uj tornaterem meqepiteset. Nagyon bizunk a terv meqvalosulasaban. 



Az lnfrastrukturatis fejlesztesek kapcsan a fentieken tul szeretnenk kerni 

a palvazot, amennyiben lehetseqes, segftse a dozsas pedag6gusokat is 

parkolasi gondjaik rneqoldasaban. 

A palvazo terveiben a szakmalsaq kiemelt figyelmet kapott, mellyel a 

rninoseqi oktatast helyezte tovabbra is eloterbe. Torekvese a tantestUlet 

elkepzeleseivel teljes rnertekben megegyezik. 

Tantestuletunk a meqjelolt celokkal eqvetert, es a meqvalositasban a 

palvazatot es a palvazot aktfvan tarnoqatja. 

Zalaegerszeg, 2013. junius 10. 


