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Sózer-Pápai Zsuzsánna Klára igazgatói pályázatának véleményezése 

 

A pályázó a nyugdíjba vonult igazgatónőnk s a tantestület néhány tagjával pályázati munkánk 

révén személyes kapcsolatban állt. Az intézmény eddigi munkájáról dokumentumok és 

munkahelyi beosztása révén tájékozódott. Szívesen vettük volna, ha a pályázatírás előtt 

mindnyájunkkal megismerkedik, s előzetesen elbeszélget elképzeléseinkről.  

Ebben az esetben a pályázó pontosabb képet kapott volna problémáinkról (elvándorlás, szülői 

érdektelenség, kompetenciamérés eredményeinek javítása) s talán sikeresebben, konkrétabban 

vázolja fel iskolánk jövőképét. Így azt is elkerülhette volna, hogy szakmai programjában 

olyan elemeket említ újításként, melyek többsége már évek óta jól működik, vagy kipróbálás 

alatt áll. 

Újdonság a pályaorientációs program, melyen érdemes elgondolkodni.  

Pályázata általános pedagógiai elveket tartalmaz, a helyi sajátosságokat nélkülözi.  

 

 

   ______________________________ 

    Toma Erzsébet 

   Alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

 

Buj, 2016. november 25. 
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Árvai Csilla igazgatói pályázatának véleményezése 

 

Intézményünk volt diákja, közel húsz éve munkatársunk. Céltudatos, határozott emberként, 

lelkiismeretes kollegaként ismerjük. Helyi pályázóként iskolánk eddigi értékeire, 

hagyományaira építve tervezte el intézményünk jövőképét.  

Részletes, mindenre kiterjedő helyzetelemzést ad. Feltárja a hiányosságokat, s egyben konkrét 

megoldási javaslatokat tár elénk. Tisztában van azzal, hogy iskolánk léte függ attól, meg 

tudjuk-e oldani égető gondjainkat, találunk-e ezekhez vezető új utakat. Olyan 

programjavaslata van (H2O), mellyel helyi gondjainkat komplexen orvosolhatnánk 

(lemorzsolódás, eltérő szocializáció, magatartási problémák, szülői érdektelenség). Ezzel a 

programmal esélyt látunk arra is, hogy a tehetősebb családok is a helyi oktatást válasszák 

gyermekeik számára. Fontosnak tartja a tanulói kulcskompetenciák fejlesztését, a tanulmányi 

eredmények javítását.  

Kiemelt hangsúlyt fektet a tanulmányi munka zavartalanságának biztosítására. Alsós 

munkaközösségként örülünk annak, hogy látja tagozatunk problémáját (pl.: eltérő 

időbeosztás).  

Pozitívumként értékeljük, hogy további fejlesztésekben gondolkodik (lábtenisz-pálya 

kiépítése, udvari játékok bővítése, udvarrész gondozása gyerekek-szülők bevonásával). Mivel 

jó kapcsolatok kiépítésére, együttműködésre törekszik kollegáival, partnereinkkel, bízunk 

benne, hogy elgondolásai támogatásra találnak.  

 

 ____________________________ 

  Toma Erzsébet 

Alsó tagozatos munkaközösség-vezető 

Buj, 2016. november.25. 


