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Az osztályok szülői munkaközösségének tagjai az intézményvezető pályázati anyagát 

megismerték, ezek alapján az alábbiakban foglaljuk össze véleményünket. 

Grébelné Kovács Andrea tanárnőt, iskolánk jelenlegi intézményvezetőjét mindannyian 

közvetlen, barátságos embernek ismertük meg, aki munkáját határozott célok mentén, 

felkészülten és lelkesen végzi. Az elmúlt években pedagógusként, osztályfőnökként, 

intézményvezető-helyettesként számtalanszor bizonyította rátermettségét, szakmai 

hozzáértését, problémaérzékenységét. A jelen tanévben – immár igazgatóként – végzett 

tevékenységei is megerősítettek minket abban, hogy személyében elkötelezett, az iskoláért 

tenni akaró, az iskolai élet szereplőit partnernek tekintő, humánus vezetőt kaptunk. Kitartását, 

szorgalmát tükrözi, hogy az elmúlt évben megszerezte a közoktatás-vezető képesítést és 

pedagógus szakvizsgát tett. 

A benyújtott szakmai anyagból kitűnik, hogy a pályázó pontosan ismeri az iskola 

helyzetét, személyi állományát, tárgyi adottságait és a személyi feltéteket is. Tisztában van a 

korlátokkal, de nyitottsága révén képes felismerni a kedvező helyzeteket és meglátni a 

lehetőségeket. Észrevételeit aktuálisnak látjuk, a hozzá kapcsolódó célkitűzései reálisak, 

megvalósíthatók. 

A korábban megfogalmazott terveit az elmúlt év során igyekezett tettekre váltani. Ígérte, 

hogy gondot fordít az iskola környezetére, s máris vannak eredmények: a tanév során kívül–

belül megszépült az iskola. Pedagógusok közreműködésével, valamint szülők és gyerekek 

bevonásával az iskola udvara rendezettebb, biztonságosabb lett, parkosítottunk. A tanév során 

mindig időszerű és tetszetős dekoráció fogadta és fogadja az iskolába érkezőket az aulában és 

a folyosókon. Elképzelése szerint egyre több tantermet sikerül kifesteni, díszíteni – szülőkkel 

együttműködve. 

Sikeresen megszervezte a portaszolgálatot, amely hatékonyan működik. Átláthatóbb 

csengetési rend került bevezetésre. 

Tervei között szerepelt az ökoiskola cím megpályázása, ennek egyik lépéseként ősz óta 

van komposztáló az iskola udvarán, s a szelektív szemétgyűjtésre továbbra is ügyelnek – iskolai 

szinten is. 



Javultak a tárgyi feltétek: informatikai eszközöket vásároltak – részben jótékonysági 

bevételekből, valamint működik az iskolarádió. 

Fontos volt számára – szülőként nekünk is – a hagyományőrzés, az elődjei által 

kialakított, már bevált szokások megőrzése, így változatlan maradt többek között a 

vizsgarendszer, a nyelvi tábor, az iskolai ünnepek és rendezvények köre. Megkezdődött 

azonban az újdonságok meggyökereztetése is: év elején az elsősök köszöntése, a diákok 

délutáni szabadidős elfoglaltságának tervezése–szervezése, második idegen nyelv tanulásának 

lehetősége és a kapcsolatépítés, kommunikáció az iskolán belül és a szülőkkel is. Van már 

információs oldala az iskolának, ahol a képes beszámolóknak köszönhetően jól nyomon 

követhetők az iskolai események. Mindezen változásokat mi, szülők is pozitívan értékeltük. 

A továbbiakban is kiemelt feladatnak tartja a pedagógusok szakmai innovációját, az 

iskola tárgyi feltételeinek folyamatos javítását, fejlesztését, a hatékony kommunikációt az 

iskolai élet minden szintjén. Jó vezetőként követi a pályázati lehetőségeket, ügyel a külső 

kapcsolatokra és az intézmény érdekeinek védelmére. 

Összességében elmondható, hogy Grébelné Kovács Andrea intézményvezetésének első 

évében sikeres, előremutató munkát végzett. Személye garancia számunkra, hogy gyermekeink 

továbbra is olyan iskolába járhatnak, ahol lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására, 

egyéni adottságaikhoz mérten fejlődhetnek, s ahol jól érzik magukat. 

Grébelné Kovács Andrea intézményvezető pályázatát a szülői munkaközösség 

elfogadja és kinevezését támogatja. 
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