Intézményi Tanács véleménye
A pályázat formailag és tartalmilag igényesen elkészített. Figyelembe veszi a helyi
sajátosságokat, ennek függvényében határozza meg az elképzelt rövid, közép – és hosszú távú
célok megvalósításának lehetőségét.
Mózesné Balasi Anita pályázatát az Intézményi Tanács támogatja.

Szakmai Munkaközöség véleménye

Pályázatának bevezetése zenéhez, pedagógiához, művészetekhez való hitvallását
fogalmazza meg. Pályázata áttekinthető, logikusan felépített grafikonos részekkel
alátámasztott.
Formai és tartalmi követelményeiben megfelel a feltételeknek. Zenész szemmel nézve,
kitér az iskolában eltöltött évek alapján szerzett tapasztalatokat felhasználva a látott
gyengeségekre.
Jövő képében célokat fogalmaz meg a körülmények számbavételével. Szorgalmazza a
színjátszó tanszak újra indítását. A szorosabb kapcsolattartást a községben működő
intézményekkel. Felhívja a pályázatok fontosságára a működési feltételek előteremtése
érdekében.. Pályázatában jól működő fejlődőképes iskola képe rajzolódik ki.

Diákönkormányzat véleménye
Kollárné Vergyák Éva a Diákönkormányzat képviselőjével egyeztetve kijelentem, hogy az
intézményvezetésére benyújtott pályázatokat megismertem, illetve tájékoztatást kaptam egy
fő visszalépéséről. A diákönkormányzat tagjait tájékoztattam a pályázatról és azt fogalmaztuk
meg egységesen, hogy a véleményalkotástól jelen esetben elállunk

Nevelőtestület véleménye
A pályázat tartalmi és formai szempontból, alapos, mindenre kiterjedő, gondos és
tartalmas munkát mutat. Részletesen leírja és kifejti a pályázó eddigi tevékenységét,
elkövetkezendő célkitűzéseit.
A szakmai helyzetelemzésben részletesen, számadatokkal kiegészítve írja le az iskola
tanulóinak összetételét, részletezi a működési feltételeket, a művészeti iskola felépítését, az
eddig elért eredményeket.
Fejlesztési programjában bemutatja az eddig már megvalósult, valamint a még jobb
eredmény elérése érdekében tovább fejlesztendő feladatokat. Elismeri a tanárok szakmai
felkészültségét, de továbbra is szükségesnek tartja a pedagógusok továbbképzését, új korszerű
pedagógiai módszerek megismerését, a fejlesztés fontosságát, a hagyományok ápolását,
továbbvitelét.
Programjában szerepet kap a tehetséges tanulók segítése. Tervei közt szerepel a
színjátszó tagozat újra indítása.
Hangsúlyt fektet a kapcsolatok ápolására a társ intézményekkel, partnerekkel és
szorosan kíván együttműködni a szülőkkel, a fenntartóval és az önkormányzattal, a
mindennapi munkában pedig arra törekszik, hogy munkatársai képességeit, erősségeit
megismerje, elismerje.
Fontosnak tartja a nyugodt légkör biztosítását, tanulóink számára pedig a jó
iskolailégkört, a képesség, a közösség és a személyiség fejlesztését az egyre hatékonyabb
teljesítés érdekében.

