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1.	 A palyaz6 szemelye 

Makovecz Tamas 2008. januar i-tal a Belvarosl Magyar - Angol Ket Tanitast 

Nyelvu Altalanos Iskola vezetoje. Az elrnult 5 evben jelentos valtozason ment 

at az lntezrnenv. Uj szernleletet, uj un. menedzser tipusu vezetdl strateq lat 

valositott meg. Az lntezrnenv meroben mas, uj arculatot kapott az a lranvitasa 

alatt. Vezetese alatt az intezmenvbe iratkozo gyermekek szarna jelentxis 

rnertekben emelkedett. Az elmult at evet eroteljes szakmai rnequjulas 

jellemezte, amely osszhanqban volt a szuldi lqenyekkel. 

2.	 "A palvaz6 vezetoi programja, szakmai elkepzelesei 

•	 Makovecz Tamas palyazata atqondolt, jol szerkesztett, reszletes, minden 

lenveqes teruletet erint. Bizonyftja a palyazo sok eves vezetoi es 

pedaqoqlai tapasztalatat. Jol rneqvalasztott qraflkonjaival, tablazataival 

szernleletesen tarnasztja ala rnondanivalojat. Alapos helvzetelernzcsre 

epltve szakmai hozzaertessel, pedag6giai elkotelezettseqqel sz61 

lntezrnenvfejlesztesi elkepzeleselrol, az Iskolavezetesre vonatkozo 

feladatokrol. 

•	 Vezet6i stllusaban szimpatikus elem a proaktfv latasrnod, az etikus 

rnaqatartas, a rnunkatarsakkal vale torodes, az egyenletes terheles elve, 

jol klepitett es muk6do kapcsolatrendszer, a menedzser-szemleletil 

vezetes, a dolqozok szarnara alkoto legkar kialakltasa. 

•	 A palvazat pozitfvumakent ertekeltuk, hogy elemezve el6z6 oteves 

rnunkajat, nemcsak az elert eredmenvekrol szarnolt bel hanem kiemelte 

azokat a teruleteket iSI amelyekre a jovoben nagyobb hanqsulvt kivan 

fektetni. 
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3.	 Targvi, infrastrukturalis feltE:~telek, eszkozfejlesztes 

A meqjelolt fejlesztesi celok mind val6s szukseqletbol fakadnak, ezert azokat 

helyeseljUk. 

Val6ban szukseq van a vizes blokkok es a iampatestek felujitasara, ami kiem elt 

szerepet kapott a palvazatban. EgyetertUnk azzal, hogy minden tanterembe 

keruljon interaktiv tantermi csomag. OrUIUnk, hogy feladatanak tekinti a regi 

szernlelteto eszkozok mequjitasat, cserejet is. A targyi reltetelek javitasat 

szolqalo osszes javaslatot fontosnak tartjuk es tamcqatjuk. Megnyugtat6, hogy 

tervei kozott szerepel a meqvalosltashoz szukseqes anyagi lehetoseqek 

felkutatasa is. 

4.	 Osszegzes 

A palyazo szemelye es vezetoi gyakorlata eddig is ismert volt. Az altala 

.meghatarozott szakmai es strateqial celokkal eqvetertunk, vezetol proqrarnjat, 

szakmai elkepzeleseit. megval6sfthat6nak tartjuk. A palyazot tamoqatjuk, 

Zalaegerszeg, 2013. junlus 10. 
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