
Belső szervezetek véleményei a szakmai programról: 

 

Osztályfőnöki munkaközösség 

A pályázati anyagot minden osztályfőnök megismerte. Megbeszélésünk eredményeként a 

következő vélemény született:  

A formai és tartalmi elvárásoknak maximálisan megfelel, tükrözi az intézmény élén betöltött 

idő alatt szerzett szakmai és emberi tapasztalatokat, azokat logikus rendszerbe szedve 

tárgyilagosan foglalja össze. 

Az intézmény működéséről alapos elemzést ad, feltárja a hiányosságokat, azok 

kialakulásának hátterét, ugyanakkor a változtatás szándékát is megfogalmazza a jövőképben. 

Különös figyelmet fordít a személyi feltételek alakulására, a tantestületen belüli kapcsolatok 

fontosságára, a közösségi szemlélet erősségére, hiszen egyre nehezebb kihívásokra kell jól 

felelnünk. Ezt pedig egységes, jól szervezett, egymásért küzdő és felelősséget vállaló 

tantestület nélkül aligha lehetséges. A pályázó pozitív és bizakodó gondolatai reményt 

keltenek bennünk, hogy vezetésével sikerülhet megvalósítani azt a tervet, melyben a 

galamboki iskola fennmaradása a mostanihoz képest magasabb szinten biztosított. 

Egyetértünk a nevelés fontosságának hangsúlyozásával, a hagyományok és a 

kapcsolatrendszer további erősítésével. A pályázat rólunk és nekünk szól, tükrözi elért 

eredményeinket, bíztatást ad a jövő küzdelmeihez. Olyan vezetőt mutat, aki elvárásai mellett 

kellő szabadságot ad kollégáinak. 

Az osztályfőnöki munkaközösség az intézményvezetői pályázatot egyhangúlag támogatja. 

Galambok, 2019. április 16. 

 Farkas Józsefné 

 osztályfőnöki mk.vez. 

 

  



Alsós munkaközösség 

Elolvasása és megismerése után Szolák László Igazgató Úr által megírt pályázatnak örülünk, 

hogy újra a pályázás mellett döntött. Mivel évek óta az Intézmény vezetője, ezért jól 

ismerjük tanítási módszereit, vezetői elképzeléseit és jövőképének mozgatórugóit az 

iskolával és a tanulókkal kapcsolatban. 

Következetes pedagógus és vezető, ugyanakkor gyerek centrikus, fontos számára, hogy a 

tanulók fejlődjenek és megállják helyüket az általános iskola után. 

Pályázatát egyértelmű megfogalmazás, világos megvalósítandó, nem elrugaszkodott célok 

jellemzik az általános érvényű mondatok helyett. Céljait saját tapasztalatai alapján 

fogalmazza meg és így még több hitelt érdemelnek szavai. 

Mindezek előtt a legfontosabb, hogy régóta ismeri és vezeti az iskolát, a pályázata ebből a 

szempontból átgondolt, tisztában van az intézmény erősségeivel és gyengeségeivel, 

mindenre megoldást és lehetőséget kínál, mellyel az iskola megfelelhet az új idők szavának 

és nem marad le a környező intézményektől. 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a tanulók ösztönzésére, a versenyeken való részvétel 

fontosságára, a gyerekeknek meg kell, hogy mérettessék magukat, így ösztönözve őket a 

további fejlődésre. 

Nagy hangsúlyt fektet a pályaműben az oktatói munka hatékonyságának emelésére, a 

költségek csökkentésére, az iskola korszerűsítésére, a partnerkapcsolat javítására és 

fejlesztésére, de mindamellett szeretné megőrizni az iskola hagyományait és értékeit. 

Az olvasottak alapján biztosítottnak látjuk, hogy az iskolában továbbra is megfelelő légkört, 

gyermekközpontú nevelést tudna teremteni, így a pályázatát ebből a szempontból is jövőbe 

mutatónak látjuk. 

A pályázó megválasztása esetén az eredmények elérése és a régi értékek megőrzése 

biztosítottnak látszik. 

A fentiek alapján javasoljuk Szolák Lászlót az intézményvezetői posztra, és javasoljuk 

pályázatának elfogadását! 

Munkájához sok sikert kívánunk! 

 

Galambok, 2019. április 16. 

 Csöndör Piroska 

 alsós munkaközösség-vezető 



Galamboki Általános Iskola Diákönkormányzata 

A Galamboki Általános Iskola Diákönkormányzata egyöntetűen 100 %-ban támogatja Szólák László 

jelenlegi intézményvezető további 5 évre szóló megbízását. 

Szülői Munkaközösség 

A Szülői Munkaközösség támogatja Szólák László megbízását az intézményvezetői állásának 

betöltésére. 

Intézményi Tanács 

Intézményi Tanács egyöntetűen 100 %-ban támogatja Szólák László jelenlegi intézményvezető 

további 5 évre szóló megbízását, mivel beadott pályázata innovatív, jövőbe mutató, az iskola további 

sikeres működését biztosító programokat tartalmaz. 

 


