A Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola nevelőtestületének
véleménye Szontagh Pál igazgatói pályázatáról

„A siker nem végleges,
a kudarc nem végzetes,
a bátorság az, ami igazán számít”
Sir Winston Churchill
Stílusa közérthető, tartalmilag és formailag is szép munka. Minden fontos kérdést érint. Szépek a
diagramok, jól szemléltetik iskolánk helyzetét. Valós képet kapunk iskolánk fővároson és kerületen
belüli helyzetéről, múltjáról és várható jövőjéről.
A pályázat egészét jól láthatóan megalapozza a pályázónak az iskolában, és azon kívül szerzett
szakmai tapasztalata és magas fokú felkészültsége. A pályázatból és az elmúlt évek gyakorlatából
kitűnik, hogy Szontagh Pál jól ismeri a Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola tanulóinak
szociológiai összetételét és annak jellegéből fakadó pedagógiai feladatokat, amelyekkel az
iskolának számolnia kell. Jól ismeri az iskola hagyományait, pedagógiai múltját, amelyet nem
szeretne megszakítani, és amit továbbfejlesztve kell folytatnia.
Fontos számára, ahogy számunkra is, iskolánk hagyományainak megőrzése és a kor
követelményeinek megfelelő megújulása, ahogyan ezt az elmúlt öt évben is megtapasztaltuk.
Pályázatából kiderül, hogy jól átgondolt és eltervezett programmal rendelkezik az eljövendő
igazgatói ciklusra is.
A Vajda Péter Általános Iskola tantestületének általános véleménye szerint az igazgatói pályázat
igényes, szépen elkészített, precíz munka. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a főbb
irányvonalakkal mindenki egyetért, bár szakmai kérdésekben több felvetés is elhangzott.
Nyitott fülekre talált a felújítások szorgalmazása, az emberibb, egészségesebb, kevésbé
balesetveszélyes körülmények biztosítása. Reméljük, hogy az anyagi körülmények lehetővé teszik
ezeknek a szép terveknek a megvalósulását.
Akárcsak az előző pályázati ciklus kezdetén a szaktantermi rendszer alkalmazása a 7.- 8.
évfolyamon és az állandó tanterem használata az 5.- 6. osztályosoknak ismét vitára késztetett
többeket. Minden variáció mellett és természetesen ellene is elhangzottak érvek, melyek a
szemléltető eszközökkel való jóval hatékonyabb tanítás és a tanulók könnyebb ellenőrizhetősége,
kezelhetősége mezsgyéje mentén felmerültek.
Még nagyobb ütközőpontként szerepelt a középiskolai képzési rendszer bevezetése, amely
többeknél is kétségeket vetett fel. Mindenki elismerte, hogy a középiskolai osztályok különösen
vonzóvá tehetik intézményünket, de aggályaikat is közölték azon tekintetben, hogy miként
helyezhetők el a különböző korosztályok az épületben, nem lesz-e szükség tanítói álláshelyek
megszüntetésére, meg tudja-e tartani az ének-zenei képzés mostani fényét, amennyiben a körzetes
tanulók nem rendelkeznek megfelelő zenei affinitással, hogyan oldható meg a sportudvar befedése
és működtetése.
A kérdések, felvetések egy részére már a pályázat adott egy lehetséges választ, de az idő nem
sürgeti a leendő vezetőt, aki, ahogy tette ezt az eddigiekben is, a tantestülettel konzultálva hozhatja
meg döntéseit a témával kapcsolatban.

A munkaközösségek nagy része kiemelt valamit saját szakterületéről, amit jobbító
szándéktól vezérelve a leendő vezető figyelmébe ajánlott. Ismerve Szontagh Pál konstruktivitását,
ezek a vélemények nyitott fülekre találnak, s talán már szeptembertől témái lesznek a
rendszerességgel javasolt különböző szintű tantestületi értekezleteknek.
Sok munkaközösség kiemelte a szép alliteráló HHH-s címeket, melyek mind formailag,
mind tartalmilag kiemelkedő teszik a pályaművet.
Szontagh Pál pályamunkája rengeteg értékes elemet tartalmaz. Szakadatlan és töretlen tenni
akarással önti belénk a lelket, kitartást, folytonosságot, melyben mindig új kihívások elé nézve
megújulhatunk. Személyiségével képviseli a megújulásra mindig kész, korszerű, a jelen kori
igényeknek megfelelő, de ugyanakkor a Vajda szellemiségét megtartó, a hagyományos értékeket
megőrző iskolát.
Minden pedagógus egy kicsit, vagy nagyon is saját szemüvegén át nézte, nézi ezt a pályázatot, és
mindenki megtalálhatta benne a neki szóló üzenetet. Aki nagyobbra nyitotta szemét, még többet is
láthatott.
A Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola tantestületének véleménye Szontagh Pál
igazgatói pályázatáról pozitív. A véleményekből kiderül, hogy a tantestület tagjai megbíznak
Szontagh Pálban, véleményüket, felvetéseiket bátran leírják, tudják, hogy együttműködve
igazgatónk megtalálja a megoldást.
A pályázatot jónak találjuk, elfogadjuk.
Kívánjuk Szontagh Pálnak, hogy hasonló alapossággal, kitartással és sikerességgel birkózzon meg
az előző ciklust követően az elkövetkező esztendők feladataival is!
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