Diákönkormányzat véleménye
Bedő Helén intézményvezetői pályázatáról
Helén nénit már igazgató helyettesként ismerjük. Ismét nagyon jó benyomást keltett
gondolataival.
A pályázatban leírtak érthetőek voltak számunkra.
Önéletrajzából kiderült, hogy sokoldalúan képzett pedagógus. Tanításai során használja, és
alkalmazza az új foglalkozási módszereket, technikákat. Mindig kész megújulni, és bátran áll
elébe minden új feladatnak. Pályázatában leírta, hogy továbbra is gondot fordít majd, és
folytatni fogja a diákok felzárkóztatását, tehetséggondozását.
Örülünk, hogy iskolánkban a már jól kialakult hagyományainkat szeretné megőrizni, és az
iskola minden résztvevőjével, a szülőkkel, és a különféle kapcsolatokkal továbbgondolva
együtt kívánja folytatni.
Az eddig jól bevált, jól működő tevékenységeket folytatni szeretné, és továbbra is fejleszteni
kívánja a taneszközöket, a pedagógusok továbbképzését –természetesen ezeket is a mi
érdekünkben –. Elengedhetetlennek tartja a diákok fejlődésének segítését minden területen.
Reméljük, hogy iskolánk a falai megújulásával, a szellemi, lelki megújulást is átélheti újrameg újra, és vezetésével arra fog törekedni, és szakértelmével hozzájárul majd ahhoz, hogy ez
meg is valósuljon minden területen, a lehető legtöbb alkalommal.
Igyekszik továbbra is olyan pályázatokon részt venni, melyek terveinek végrehajtásában
anyagi lehetőségeket biztosítanak majd. Ezzel is segíti iskolánkat és a benne dolgozók közös
jövőjét előbbre vinni.
A pályázatból kiderült, hogy szem előtt tartja érdekeinket, segíti ötleteinket,
kezdeményezéseink megvalósítását. Megválasztása esetén továbbra is a diákok érdekei állnak
majd a középpontban, és számíthatunk segítségére, támogatására.
Eddigi munkája során jó kapcsolatot alakított ki a diákönkormányzattal, munkánkat
mindenkor, mindenben támogatta, és a leírtak alapján ezt folytatni is fogja.
Ösztönző hozzáállása nagyban segíti majd a diákvezetők tevékenységét. Fontosnak tartja a
diákok véleményét az iskolai szabályok megalkotásában, az iskolai élet kialakításában.
Célja, egy olyan iskola vezetése, ahol sokféle egyéniségből alkotott, közösségre épülő
tehetségfejlesztés, hátránykompenzáció valósul meg az iskola életében.

Fontos számára egy olyan iskola vezetése, ahol a mindennapokban minden gyermek
önmagához képest tud fejlődni, a megfelelő körülmények biztosításával, így az ott eltöltött
évek hozzájárulnak a mi harmonikus személyiséggé válásunkhoz.
Ezáltal támogatni kíván minket: a boldog, elégedett, önbizalommal teli, energikusabb, jobban
teljesítő jövő nemzedékét.
Céljai megvalósításával, vezetői hozzáértésével segít nekünk, a diákoknak abban, hogy
mindig a lehető legtöbbet tudjuk kihozni magunkból, melytől boldog és elégedett emberek
leszünk.
A pályázatban, egy céltudatos, határozott, ambíciókkal teli pályázót ismerhettünk meg, aki
egy gyermekközpontú iskolában, egy nagycsalád otthonát szeretné vezetni majd, már nem
csak igazgatóhelyettesként, hanem igazgatóként, a jobb jövő reményében, a mi érdekünkben.
Ezeket szem előtt tartva: a Diákönkormányzat a pályázatot és a pályázó személyét támogatja,
bízva a pályázat pozitív elbírálásában.
Munkájához és tervei megvalósításához sok sikert és egészséget kívánunk!
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