
A nevelőtestület véleménye 

 

Vélemény Rózsavölgyi Gábor magasabb vezetői, intézményvezetői pályázatáról 

Rózsavölgyi Gábor az iskola jelenlegi intézményvezetője, aki harmincnegyedik éve a gimnázium 

dolgozója, és tizenhat éve áll egy egyre sikeresebb és jobb eredményeket elérő intézmény élén. 

Vezetése alatt az iskolát folyamatos pedagógiai és szervezeti megújulás, innováció jellemzi. Az 

intézmény a városban a legnépszerűbbek közé tartozik, diákjaink magukénak érzik az iskolát, 

szeretnek ide járni.  

A pályázat komoly helyzetelemzést tartalmaz, az iskola eredményeit támasztja alá konkrét 

adatokkal, vizsgálva a fejlődést is. A pályázó vezetői programja azt bizonyítja, hogy elkötelezett az 

iskola értékeinek és hagyományainak megtartása és értékteremtő fejlesztése mellett. Mindezt továbbra 

is őszinte, egymást segítő légkörben, a feladatokat egyenletes terheléssel és munkamegosztással 

megvalósító munkatársakkal és tantestülettel képzeli el. A munkaközösségek kiemelten fontosnak 

tartják a pályázatban megfogalmazásra került iskolabővítési, iskolafejlesztési projektekben való 

részvételt, mely gyakorlatban is elősegíti a nevelő-oktató munka további javítását.  

Rózsavölgyi Gábor vezetési stílusa demokratikus, rugalmas, közvetlen és nyugodt légkört biztosít. 

A Pályázó magával szemben kritikus, elismeri, ha hibázik és képes a hibák kijavítására. A pályázat 

tartalmazza a törvényességi ellenőrzés által megállapított hiányosságok kijavításának tételes 

felsorolását. 

Rózsavölgyi Gábor személye az egyik legfontosabb biztosíték az iskola különleges légkörének 

megtartására és a közösen teremtett hagyományok életben tartására és továbbvitelére. Vezetőként 

képes magával ragadni és motiválni kollégáit, mind a közvetlen munkatársak, mind a teljes tanári kar 

tekintetében.  

 

Vélemény Türk László magasabb vezetői, intézményvezetői pályázatáról 

Türk László széleskörű pedagógiai és többéves vezetőhelyettesi gyakorlattal rendelkezik, 

önkormányzati képviselő, a Nemzeti Pedagógus Kar Területi Elnökségének tagja. Jó rálátása van tehát 

a helyi és az országos oktatáspolitikára. 

Pályázata azt tükrözi, hogy az iskola alapdokumentumai alapján igyekezett alaposan 

megismerkedni a Debreceni Ady Endre Gimnázium szerkezeti felépítésével és működésével. Látjuk, 

hogy az iskola hagyományait, sokszínűségét elismeri, értékeli, és sikeres pályázata esetén folytatni 

kívánja. A pályázatból úgy tűnik, hogy sem a képzési struktúrán, sem az iskolavezetés szerkezetén és a 

tanári kar személyi állományán egyelőre nem kíván változtatni. Pozitívum, hogy önkormányzati 

képviselőként fontosnak tartja az iskolabővítés ügyét (ÁNTSZ székház) és hajlandó az ügy mellé állni. 

Ugyanakkor személyes és szakmai tapasztalata főleg az általános iskolai képzéshez kapcsolódik, 

így nem rendelkezik a mindennapokat érintő középiskolai oktatói, nevelői és vezetői tapasztalattal. 

Pályázata ebből adódóan előremutató terveket nem tud megadni, így a vezetői program megmaradt az 

általánosságok szintjén, kevés konkrét célt fogalmaz meg.  

 

 


