A Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
szülői munkaközösségének véleménye
Weinber Róbertné második intézményvezetői 5 éves ciklusra történő megbízásával
kapcsolatban pályáztatási eljárás nélkül
A Szülői Munkaközösség egyöntetűen javasolja Weinber Róbertnét intézményvezetőnek az elkövetkezendő 5
évre az alábbi indokok alapján.
Weinber Róbertné nyitott, kedves, elkötelezett. Mindenhol ott van, elérhető.
Az igazgatónőnek van koncepciója az iskola működését és fejlesztését tekintve, az iskola megfelelően koordinált,
van fejlődés, változatos programok vannak, jó az intézmény - szülők közti kommunikáció, illetve jó partneri viszonyt
ápol a szülői munkaközösséggel. Naprakész az iskola honlapja, Facebook- profilja, ezáltal az információáramlás
gyorsabb, könnyebb.
Sikerült változásokat elérnie az iskola életében nem beletörődve a megszokott folyamatokba (orvos-váltás,
pedagógus-váltás, büfé, iskola takarítása). Szülői véleményeket nemcsak meghallgatja, hanem lehetőségeihez
mérten dolgozik az iskola életének jobbá tételéért.
Előremutatóak a következő fejlesztések:
Nevelés, fejlesztés: Arizona-szoba létrehozása, fejlesztőpedagógus, pszichológus, logopédus állandó jelenléte.
Anyagi források gyűjtése:
Pályázatok:
•
•

iskola udvarának „zöldebbé” tétele-pályázat (MOL pályázat)
Generali a Biztonságért Alapítványhoz

Egyéb:
•
•
•

SPAR-futás nyeremény
elektronikai hulladékgyűjtés
Decathlon-nyeremény

2 éve sikeresen végig vitte a „csak 2 osztály indul iskolánkban” projektet, mely az iskola zsúfoltsága és a szűkös
kapacitások miatt nélkülözhetetlen. Reméljük, ez így is marad a következő években is!
Változatos programok: Halloween-party, nyelvi hetek, Mikulás-diszkó, farsang, 0. órás foci, külföldi kirándulások
(London, Obervellach) nyári táborok, Kőrösi hét, természettudományos hét, digitális témahét, „A világ legnagyobb
tanórája”, éghajlat-védelem, osztálykirándulások, sportnap, egészségnap. Külső szakember bevonásával (pl.
információbiztonsági előadás) aktualitások megbeszélése.
Látványos fejlesztések: sok az iskolai szervezésben végezhető sporttevékenység (mazsorett, vívás, lovaglás), javulás
tapasztalható a menza, büfé minőségében. Jelentős eredménynek tekintjük a fejlesztőpedagógia alá tartozó
tevékenységek színvonalának javulását és támogatjuk a mobilhasználat korlátozását.
További munkája során szeretnénk, ha a tehetséggondozásra, a versenyekre való felkészülésre fokozott figyelmet
fordítana, lehetőség szerint minél több csoportbontással. Támogatjuk, hogy az iskola Tehetségponttá váljon.
Szeretnénk, ha sikerülne az induló osztályok létszámát csökkenteni, és maradjon évfolyamonként 2 osztály, továbbá
az osztályonkénti napközis csoport.

Dunaharaszti, 2017. november 9.
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