
Tisztelt Igazgató úr, 
 
Megkérjük Önt, hogy a jövőben NE FENYEGESSEN MINKET! Mi gyerekeink nevelése és 
eltartása mellett, a szabadidőnkben dolgozunk azért, hogy az iskola egy olyan hely legyen, 
ahol jól érzik magukat gyerekeink, miközben minél több tudást és becsületet szereznek. 
 
Önnek az iskolában lehetősége van, volt úgy élni, cselekedni, hogy jó hírre tegyen szert. 
Szerintünk a tekintélyt és a tiszteletet nem megkövetelni, hanem kiérdemelni kell. Kérjük, 
hogy tételesen jelölje meg, „Adjon 10 percet az iskolának!” tárgyú levelünk mely 
szövegrésze ellen, pontosan, szövegszerűen mi a kifogása. Amennyiben érvelését a 
tények is alátámasztják, mi készek vagyunk megkövetni Önt. 
 
Szeretnénk reggel nyugodtan dolgozni menni, és a legjobb kezekben tudni a gyerekeket. 
Ennek biztosítása az Ön feladata. Egy éve mindenki boldog volt ebben az iskolában, mi 
változott azóta? Hogyan értékeli azt a szülői véleményt, mely szerint az Ön munkájának 
megítélése másfél jegyet romlott kilenc hónap alatt, az iskolában egy közepest sem 
kapna? 
 
Ön átszervezte az egész iskolát igazgatóhelyettestől pedellusig. Hogy működnek azóta a 
dolgok? Túlszámlázott ebédcsekkek? Az erdei iskolánál elfelejtenek megkérdezni minket? 
Mindezt a mi pénzünkből? Egy éve bezárt büfé? Nem jutott 28 ezer forint szigetelőcsíkra, 
hogy ne a huzatos ablak mellett üljön a gyerek? Nem volt drága megbecsült tanárokat, 
gyermeki ragaszkodást az átszervezésben beáldozni? Milyen prioritásokról, vezetői 
felfogásról árulkodnak ezek? Hol járhatna az iskola, ha felszabadultabb tanári hangulat és 
őszinte párbeszéd volna? Ha ilyen levelek helyett, a munkát és időt a fejlesztésre 
fordíthatnánk? 
 
Önnek nem a törvény elemzése, hanem a betartása a feladata. Miért nem kapott 
semmilyen szülői szervezet eddig még csak értesítést sem, nemhogy meghívót egyetlen 
tantestületi értekezletről, amióta Ön igazgató? Miért nem válaszol leveleinkre? 
 
Az Ön munkája a mi gyerekeink nevelésére nagy hatással van. Miért kell nekik azóta azt 
bizonygatnunk, hogy az igazmondás fontos dolog? Nem kellene egy iskolaigazgatónak 
ebben is pozitív példát mutatnia? Azt javasoljuk, hogy fenyegetések helyett inkább 
bizonyítsa be állításait! 
 
Kérjük Igazgató urat, hogy mutassa be azt az Adatbiztosi Állásfoglalást, amire 
többször, nagy nyilvánosság előtt is hivatkozott. Ellenkező esetben álljon ki végre 
őszintén, és bátran vállalja a következményeket. Hogyan értelmezzük levelének már 
az első mondatát is, – miszerint Ön a „maximális együttműködés” híve, – amíg a 
dokumentumot nem hajlandó megmutatni? 
 
Úgy látjuk, hogy ennek az iskolának megvan minden egyéb adottsága, hogy a legjobbak 
közé tartozzon. Az Ön fizetését, többek között a mi adónkból fizetik, és mi nem vagyunk 
elégedettek az Ön teljesítményével, stílusával, vezetői módszereivel, munkájának 
eredményével. Kérjük, lássa be végre, hogy az iskola megfelelő szinten való vezetése 
meghaladja az Ön erejét, és távozásával adja meg az esélyt az iskola régi fényének és 
értékrendjének visszaszerzésére. 
 
Farkasrét, 2009. március 2. 
Tisztelettel: 
 
19 osztályból 40 SZMK tag aláírása 


