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• Formailag és tartalmilag átgondolt, konkrét adatokat tartalmazó, az előírásoknak 

megfelelően elkészített a pályázat.  

Részletesen bemutatja a pályázó eddigi pályáját, az adott intézményben betöltött eddigi 

szerepét, szakmai életútját, szakmai fejlődésének állomásait. Egyértelműen megmutatkozik, 

hogy nemcsak szakmája, hivatása mellett elkötelezett, céljaiért tenni akaró személyiség, 

hanem az iskolájáért felelősséget érző és vállaló pedagógus.  

• A pályázó pontosan ismeri az iskola múltját, annak gyökereit, szűkebb és tágabb 

környezetét. Tisztában van a folyamatosan változó tanulói, szülői elvárásokkal, nyitott azok 

megismerésére. Felmerülő kérdések, problémák esetén a konstruktív megoldásokra 

törekszik, többféle lehetőség is adódik a megkeresésére. Akár telefonon, akár személyesen 

vagy az elektronikus naplón keresztül. Nagyon jónak érezzük, hogy nemcsak a szülői 

értekezleteken, fogadóórákon tudunk a tanárokkal problémáinkról beszélni, hanem nyitottak 

bármilyen megkeresésre, egyéni időpontok megadására. Elmondhatjuk, hogy élő 

kapcsolatrendszer működik a tanárok és a szülők között.  

• Ebben az életkorban gyermekeink inkább egymás, mint a szülőkkel való időtöltést 

keresik, így örömmel vettük, hogy az iskola sok szabadidős programot (27 szakkör) biztosít 

számukra. 

• Természetesen, nem csak a szabadidő hasznos eltöltése, de a színvonalas oktató-

nevelő munka is nagyon fontos számunkra. Minden olyan kezdeményezésnek támogatói 

vagyunk, amelyek a gyermekeinket tanító tanárok szakmai munkáját, fejlődését segíti. A 

tantestületben sok jól felkészült, a gyerekekért tenni akaró pedagógus van. Gyakran 

szabadidejüket is feláldozzák, hogy tanítványaikat jobban megismerhessék, problémáikban 

segítséget nyújtsanak. Gyermekeinket jó kezekben érezzük, nemcsak oktatják, de nevelik is 

őket, amely ebben az életkorban nagy kihívás.  

Összegzés: 



Boros Tamás célja a színvonalas oktató-nevelő munka megtartása, a partnerközpontúság 

bővítése, erősítése. 

A pályázó, az intézményben évek óta tartó fejlesztő munka aktív részese. Elkötelezett a 

fejlesztés mellett. Ennek a munkának az eredményei mutatkoznak meg a különböző mérési 

eredményekben, vagy a beiskolázási mutatókban. Személyében biztosítva látjuk az 

intézményben továbbra is felfelé ívelő folyamatok megtartását, azok bővítését. 

Vezetői programját és személyét feltétlen támogatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




