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Iskolaszék Intézményvezetői pályázat véleményezése 

Az Iskolaszék 2016. november 24-én véleményezte a Buji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására 

A munkakör betöltésére kiírt pályázatra Sózer-Pápai Zsuzsanna Klára és Árvai Csilla nyújtott be 

pályázatot. 

 

 Sózer-Pápai Zsuzsanna Klára pályázatáról kialakult vélemény ismertetése: 

 

A beadott pályázat magas színvonalú, formailag, tartalmilag igényes, minden részletre kiterjedő. A 

pályázó jól ismeri a közoktatásban jelentkező problémákat. 

Fontosnak tartjuk a pályázó célkitűzéseit, melyekből sokat reálisnak tartunk. A fejlesztéseket, a régi 

elemek megőrzését, a továbbképzések elősegítését, a hagyományok megőrzését, új kapcsolatok 

kialakítását mind a szülők mind a környező intézmények között. 

Összegezve: bár a szakmai tapasztalatai kiválóak, de mindennapi gondjaink megoldására nem 

kaptunk konkrét választ. Ezért az Iskolaszék a pályázót egyhangúlag nem támogatja. 

A szavazás eredménye: 

Támogatom:0 fő 

Nem támogatom: 5 fő 

Tartózkodom:0 fő 

 

       ………………………………………………………… 

        Fodor Györgyné 

        Iskolaszék elnöke 

 

 

Buj,2016. november 29. 
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Árvai Csilla pályázatáról kialakult vélemény ismertetése: 

 

A beadott pályázat magas színvonalú, formailag, tartalmilag igényes, minden részletre kiterjedő. A 

pályázó jól ismeri a közoktatásban jelentkező problémákat. 

Ebben a pályázatban is fontos szerepet kap a továbbképzés elősegítése, a szülő-tanár viszony 

javítása, a különböző (nem anyagi forráshoz kötött) programok szervezése. Szintén nagy hangsúlyt 

kap a környező intézményekkel való jól működő kapcsolat kialakítása. Továbbá a tantestületen belüli 

eredményes munkakapcsolatok fejlesztése.  

Kérdéseinkre kimerítő válaszokat kaptunk melyből kiderült számunkra, hogy egy nagyon energikus, 

megoldhatatlan gondokat nem ismerő, a gyerekek véleményét elképzeléseit is figyelembe vevő, 

pályázót ismerhettünk meg. 

Egyetértünk vezetési elképzeléseivel,így az Iskolaszék a pályázatát egyhangúlag támogatta. 

A szavazás eredménye: 

Támogatom: 5 fő 

Nem támogatom: 0 fő 

Tartózkodom: 0 fő 

 

 

      ………………………………………………….. 

 Fodor Györgyné 

Iskolaszék elnöke 
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