A Berettyóújfalui Arany János Kollégium munkaközösségének véleménye Bunya-Novák
Éva intézményvezetői pályázatáról

Bunya-Novák Éva helyzetelemzése mind a tárgyi, mind a személyi (dolgozók, diákok)
feltételek vonatkozásában reális, alapos, mindenre kiterjedő. Ismeri a kollégiumi nevelés
sajátosságait, nehézségeit. Tisztában van az itt élő diákok szociokulturális hátterével és
tanulmányi képességükkel. Ennek és a kollégium alapdokumentumainak figyelembevételével
állította össze az intézményvezetői programját és fejlesztési terveit. A programja emberileg és
szakmailag is pozitív. A középpontban a diákok állnak, életük minden területén fejlesztést
irányoz elő. Növelni kívánja a diákönkormányzat szerepét a közösség építésében.
Kollégiumvezetői feladatai mellett a diákok mindennapi tevékenységére is előszeretettel szán
időt.
A nevelőtestülettel állandó kapcsolatot tart, számít a nevelőtanárok véleményére. Eddigi
munkája során bizalomra épülő, baráti, jó munkatársi kapcsolatot alakított ki. Ennek jele,
hogy elfogadja a nevelőtanárok kezdeményezéseit is.
A tárgyi feltételek javítására a célkitűzései reálisak és valóban szükségesek. Ezzel is szeretné
biztosítani a barátságos, családias, kellemes és vonzó légkört a kollégium megtartó erejét
erősítve.
Külső kapcsolatok területén törekszik a város kulturális, közoktatási és szociális
intézményeivel a rendszeres kapcsolat fenntartására. Szeretné a szülőkkel is erősíteni a
kapcsolatot, de ez főleg nem a kollégium dolgozóin múlik.
A munkaközösség Bunya-Novák Éva intézményvezetői pályázatát és programját alkalmasnak
találja, és egyöntetűen támogatja.
Sok sikert kíván a jövőbeli tervek megvalósításához.

Berettyóújfalu, 2018.04.19.
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Veress Péter
Munkaközösség vezető

Á Szülői Szervezet véleménye Bunya-Novák Éva intézményvezetői pályázatáról

A jelenlegi kollégiumvezető október óta vezeti az intézményt, az eltelt idő tapasztalatai
alapján nagyon meg vagyunk elégedve Bunya-Novák Éva hozzáállásával, a szülőkkel és a
gyerekekkel, való kapcsolatával és minden eddigi munkájával.
Örülünk, hogy gyermekeink olyan intézményben élhetnek, ahol a nevelőtestületre jellemző a
gyermekközpontúság. Gyermekeink szívesen laknak a családias légkörű kollégiumban, ennek
is köszönhetően jól érzik magukat, melyben Önöknek nagy szerepe van. Meg vagyunk
elégedve a kollégium tárgyi feltételeivel, a megteremtett kondíciókkal, a tisztasággal, a
nevelők munkájával.
A pályázatban korrekt, érthető felvilágosítást kaptunk a diákok életéről, a kollégiumban folyó
munkáról, a jövőbeli elképzelésekről.
Örömmel olvastuk a kollégium fejlesztésére irányuló törekvéseket, mellyel gyermekeink
számára még jobb körülményeket teremtenének a bentlakásra.
Összegezve a szülői szervezet véleménye, hogy támogatja Bunya-Novák Éva pályázatát,
megvalósításához sok sikert kíván.

Malomi ff
Marczin Árpád
Szülői Szervezet elnöke

A Diákönkormányzat véleménye
Bunya-Novák Éva intézményvezetői pályázatáról

A diákönkormányzat a pályázatban leírtakkal egyetértett és támogatja Bunya-Novák Éva
megbízott intézményvezető pályázatát.

Berettyóújfalu, 2018.04.23.

Földi Vivien
DÖK elnök
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