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Véleményezés a szülői szervezet részéről 

 A szülői munkaközösségi tagok 2016. november 24-én megtárgyalta a Buji II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás 

ellátására alkalmas személyét. A munkakör betöltésére kiírt pályázatra Sózer-Pápai Zsuzsanna 

Klára és Árvai Csilla nyújtotta be pályázatát. A beadott pályázatok magas színvonalúak, 

tartalmilag igényesek. A pályázók jól ismerik a közoktatásban jelentkező problémákat.  

 

Sózer-Pápai Zsuzsanna Klára pályázatáról kialakult vélemény ismertetése: 

Figyelemre méltó szakmai tapasztalattal és múlttal rendelkezik. Pályázati anyaga szépen 

megfogalmazott, áttekinthető volt. Fontosnak tartjuk a pályázó célkitűzéseit és a 

hagyományok megőrzését, de hiányoltuk a konkrét célokat és terveket. A pályázati anyaga azt 

tükrözte, hogy nem ismeri eléggé intézményünk erősségeit és gyengeségeit. A személyes 

találkozás során sem kaptunk konkrét válaszokat terveiről és annak konkrét kivitelezéséről. A 

szülői munkaközösség véleményét a leadott szavazatok tükrözik. 

A szavazás eredménye: 

Támogatom: 0 fő 

Nem támogatom: 15 fő 

Tartózkodom : 0 fő 

       …………………………………………. 

        Oláhné Durányik Judit 

        Szülői Szervezet elnöke 

Buj, 2016 november 28. 
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Árvai Csilla pályázatáról kialakult vélemény ismertetése: 

Szakmai tapasztalata kiemelkedő és már több mint 15 éve intézményünk tagja. Pályázatában 

fontos szerepet kap a továbbképzések támogatása, a szülő-tanár viszony javítása, különböző 

programok szervezése. Pályázatából kiderül, hogy ismeri az intézményünkben felmerülő 

problémákat és azok megoldására konkrét tervekkel rendelkezik. Fiatalos, lendületes 

hozzáállása elősegítené intézményünk előrehaladását. A gyermekekkel jó kapcsolatot ápol és 

a véleményüket figyelembe veszi. Ezért a szülői munkaközösség tagjai arra a döntésre 

jutottak, hogy őt támogatják az iskola intézményvezető pozíciójának betöltésére.  

A szavazás eredménye: 

Támogatom: 15 fő 

Nem támogatom: 0 fő 

Tartózkodom : 0 fő 

 

        …………………………………… 

   Oláhné Durányik Judit 

Szülői Szervezet elnöke 
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