Ikt.sz.: ………………

Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergomi Arany János Általános Iskola (2509 Esztergom-Kertváros,
Wesselényi u. 40-42.) 2017. május 3. napján.
Az értekezlet kezdete: 13.30 óra
Tárgy: intézményvezető választás – nevelőtestületi véleményező értekezlet
Jelen vannak:
-

jelenléti ív alapján (1. sz. melléklet) 18 fő nevelőtestületi tag
1 fő a tatabányai Tankerületi Központ képviseltében

Az intézményvezető választás véleményező nevelőtestületi értekezletet a háromtagú
Előkészítő Bizottság elnökének megválasztott Géricz Ágnes vezeti le.
Az EB elnöke köszönti a nevelőtestület megjelent tagjait a véleményező nevelőtestületi
értekezleten, valamint a TTK Esztergomi Iroda részéről érkezett vendéget, Nagy Bernadettet,
tanügyigazgatási referenst és az intézmény vezetésére pályázó Baranya Istvánt.
A szavazásra jogosult nevelőtestületi tagok száma: 18 fő, jelen van 17 fő, melyből 1 fő
érintettség miatt felmentését kérte a szavazás alól.
A levezető elnök megállapítja, hogy a nevelőtestületi véleményező értekezlet határozatképes.
Előzetes egyeztetés alapján a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Fejéregyházi Tímeát.
Kéri, kézfeltartással szavazzon arról az intézmény nevelőtestülete, hogy elfogadja-e a
jegyzőkönyvíró személyét.
Az értekezlet jegyzőkönyvének vezetésére felkért Fejéregyházi Tímea személyét a
nevelőtestület egyhangúlag elfogadja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Reményi Máriát és Horváthné Gál Ildikó. Nevezettek
vállalják a felkérést.
Kéri, kézfeltartással szavazzon arról a nevelőtestület, hogy elfogadja-e a jegyzőkönyv
hitelesítésére felkért személyeket.
A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvének hitelesítésére felkért Reményi Máriát és
Horváthné Gál Ildikót a nevelőtestület egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnök röviden tájékoztat az igazgatóválasztással kapcsolatos előzményekről:
-

Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot írt ki az Esztergomi Arany János
Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására, mert

-

Baranya István intézményvezető vezetői megbízása 2017 augusztus 1-én lejár. A
vezetői megbízás határozott időre 2017. augusztus 1. – 2022. augusztus 1-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 1. napja volt. A pályázat
kiírására egy fő nyújtott be pályázatot. A Pályázó: Baranya István.
A Esztergomi Arany János Általános Iskola nevelőtestülete 2017. április 24.
napján előkészítő bizottságot választott, melynek tagjai: Géricz Ágnes- EB elnök,
Kántor Klaudia és Hoffman Zita bizottsági tagok.
A fenntartóhoz beérkezett pályázatot az EB elnöke, Géricz Ágnes vette át
Esztergomban, 2017.április 6-án, amely 2017. április 7-én sokszorosításra és
átadásra kerültek a véleményezésre jogosult szervezetek részére, valamint
mindenki számára elérhető az iskola honlapján:

1.
2.
3.
4.
5.

Szülői Munkaközösség
Alsó tagozatos munkaközösség
Felső tagozatos munkaközösség
DÖK
Alkalmazotti Közösség

A pályázat írásbeli véleményezésének határideje:2017. május 2., 8.00
Az EB 2017. április 24-én előkészítő nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet
tartott, ahol döntöttek:
-

a Szavazatszámláló bizottság tagjairól

-

a szavazatszámlálás formájáról

-

a szavazócédulák formájáról

-

a hozzászólások idejéről

Elmondja, hogy az értekezlet témája az intézmény vonatkozásában kiírt intézményvezetői
pályázatra beérkezett vezetői pályázat, fejlesztési elképzelések véleményezése, illetve az ezzel
kapcsolatos szavazás lebonyolítása.
Az előkészítő bizottság elnöke javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjaira, kéri
javaslatának elfogadását:
1. A pályázó hozzászólása – pályázatának kiegészítése .
2. Nevelőtestületi szakmai vita indítása – a véleményezésre jogosultak a pályázó felé
feltett kérdéseket, hozzászólásaikat tehetik fel/meg – kérdésenként/hozzászólásonként
2 percben maximalizálva.
3. A beérkezett pályázat véleményezése (az intézmény szakmai munkaközösségei által
külön-külön írásban foglalt vélemények felolvasása.)
4. Szavazás (titkos) – a pályázók vezetési programjáról és fejlesztési elképzeléseiről
5. Szavazás időtartama alatt szünet
6. Titkos szavazatszámlálás – eredményhirdetés

A napirenddel kapcsolatban kérdés, javaslat, illetve ellenvetés nem érkezik, ezért a levezető
elnök kéri, kézfeltartással szavazzon arról a nevelőtestület, elfogadja-e az értekezlet napirendi
pontjait.
Megállapítja, hogy az Esztergomi Arany János Általános Iskola nevelőtestülete 17 igen, 0
nem és 0 tartózkodó szavazattal, egyhangúlag elfogadja az értekezlet napirendi pontjait.
A napirendi pontok elfogadása után megkérdezi Baranya István pályázót, hogy kívánja-e
pályázatát kiegészíteni.
Pályázó: A pályázó köszönti a résztvevőket.
2017. augusztus 1-jén lejár a 4. ciklusom igazgatóként ebben az iskolában. A tantestület
tagjait jól ismerem, hiszen már 20 éve vagyok itt. A pályázat törvényi feltételeinek úgy
gondolom megfelelek.
Ma egy igazgató nem csak a tradicionális feladatokat látja el, gondoljunk csak a
fenntartóváltásokra, az iskola összetételének megváltozására. A tantestület hozzáértése a
sikeres munkához megkerülhetetlen volt. Ez a 20 év bár nem volt könnyű, de úgy érzem
megérte.
Nyilván most a jövőkép foglalkoztat mindenkit. A vezetők jogköre sokat változott, így egyre
fontosabbak a kapcsolatok. Együtt költöztünk az új épületbe. Talán nem olyan szép, de tágas
és praktikus. Lehetőségeinket pályázatokkal igyekszünk bővíteni, lehetőség szerint mindenkit
bevonva. A jövő kulcsszava meglátásom szerint a stabilitás. Minden iskolához kialakult egy
használói kör. Jelenleg egy osztály indítása a realitás, mivel a helyi óvodából Dorogra és
Esztergomba is szép számmal jelentkeznek gyerekek. Én már 20 évvel ezelőtt is tudatosan
választottam ezt az iskolát. Diákkori emlékeim is ide kötnek. Gyakorlatra is jártam ide
főiskolás éveimben.
Az iskola őrizze meg a stabilitását, legyen jövőképe. Persze van, akinek ez az intézmény sok
sikert kínál, van, akinek kevesebbet, de legfontosabb a felkészült tantestület. Jelenleg már 3
kolléga van túl a minősítésen és 3 kolléga vár minősítésre. Jelenlegi problémánk a szakos
ellátottság, amit, - azt hiszem - minden nehézség ellenére jól megoldunk. Kis tantestület
vagyunk, kis létszámmal, de pont ettől családias. Én azt javaslom, hogy a megkezdett munkát
folytassuk együtt tovább. Kérem, mindenki mondja el véleményét, mert azt szeretném, ha
csak azt támogatná pályázatomat, aki egyetért vele és személyemmel.
A levezető elnök megköszöni Baranya Istvánnak a hozzászólását.
A nevelőtestületi szakmai vitát megnyitja:
Felkéri a nevelőtestület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg hozzászólásaikat a
maximalizált – kérdésenként 2 percben.
Kérdés nem merült fel a pályázó felszólalásával kapcsolatosan.
Miután nem érkezik további kérdés, hozzászólás, ezért a nevelőtestületi vitát lezárja.
A levezető elnök elmondja, hogy az Esztergomi Arany János Általános
munkaközösség működik

Iskolában 2

-

Alsós munkaközösség
Felsős munkaközösség

Tájékoztat arról, hogy mindkét munkaközösség részéről az írásos véleményezés megérkezett.
Felkéri Hoffman Zitát, hogy ismertesse az alsós munkaközösség véleményét.
Hoffman Zita felolvassa az alsós munkaközösség véleményezését a beérkezett pályázat
programjáról, szakmai fejlesztési elképzeléseiről.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.
A levezető elnök felkéri Horváthné Gál Ildikót a felsős munkaközösség tagját, hogy
ismertesse a felsős munkaközösség véleményét.
Horváthné Gál Ildikó felolvassa a munkaközösség véleményezését a beérkezett pályázat
programjáról, szakmai fejlesztési elképzeléseiről.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
A levezető elnök felolvassa a Szülői Munkaközösség véleményét.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök felkéri Schmuckné Appel Szilviát, foglalja össze a nevelőtestület
véleményét.
Schmuckné Appel Szilvia összegzi a nevelőtestület véleményét.
A felolvasásra került összegzés jelen jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök felkéri Osvald Zsanettet, ismertesse a Diákönkormányzat véleményét.
Osvald Zsanett felolvassa a Diákönkormányzat véleményét.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök tájékoztat arról, hogy a következő napirendi pont a szavazás lesz. Felkéri
Kántor Klaudiát, a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás menetét.
A szavazatszámláló bizottság nevében Kántor Klaudia ismerteti a szavazás menetét.
-

A szavazás titkos lesz.
A Kántor Klaudia által bemutatott szavazóurna a 103. teremben (szavazásra
kijelölt helyiségben) lesz elhelyezve.
A jelenléti ív aláírásával egyidejűleg a szavazásra jogosultak részére kiosztásra
kerülnek a szavazólapok. A jelenléti ív aláírása a szavazólapok átvételét igazolja.
Minden érintett egy darab szavazólapot kap, amelyen a pályázati program és
fejlesztési elképzelés támogatásáról szavazhatnak
„támogatom”,
„nem
támogatom” jelöléssel.
Érvénytelen a szavazás, ha mindkét négyzetbe X-et tesz, illetve, ha egyikbe sem
tesz X-et

Az előkészítő bizottság elnöke a szavazás idejére szünetet rendel el.
A szünet után a levezető elnök megkérdezi, hogy mindenki leadta-e a szavazatát, amelyre az
érintettek egyhangú igennel válaszolnak.
Elmondja, hogy a következő napirendi pontja előzetes döntése alapján szavazatszámlálás és
eredményhirdetés lesz.

Szavazás eredménye:
Baranya István pályázó vezetési programját és fejlesztési elképzeléseit 16 fő támogatja, 0 fő
nem támogatja, érvénytelen szavazat nem volt. Százalékos megállapítás: a nevelőtestület
Baranya István vezetői programját 100%-ban támogatja, nem támogatja 0%, érvénytelen
szavazat: 0%.

A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság egy lezárt, az előírásoknak megfelelően
felcímkézett borítékba teszi, majd átadja a TTK Esztergomi iroda képviselői részére.
További kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Géricz Ágnes EB elnök az értekezletet 14 óra
29 perckor befejezettnek nyilvánítja.

K.m.f.

………………………….
Fejéregyházi Tímea
jkv.vez.

……………………..
Horváthné Gál Ildikó
jkv.hitelesítő

………………………………
Reményi Mária
jkv.hitelesítő

Ikt.sz.: ………………

Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergomi Arany János Általános Iskola (2509 Esztergom-Kertváros, Wesselényi
u. 40-42.)tanári szobájában 2017. május 3. napján.
Az értekezlet kezdete: 14.30 óra
Tárgy: intézményvezető választás – alkalmazotti közösségi véleményező értekezlet
Jelen vannak:
-

jelenléti ív alapján (1. sz. melléklet) 23 fő
1 fő a tatabányai Tankerületi Központ képviseltében

Az intézményvezető választás véleményező nevelőtestületi értekezletet a háromtagú
Előkészítő Bizottság elnökének megválasztott Géricz Ágnes vezeti le.
Az EB elnöke köszönti a nevelőtestület megjelent tagjait a véleményező nevelőtestületi
értekezleten, valamint a TTK Esztergomi Iroda részéről érkezett vendéget, Nagy Bernadettet
és az intézmény vezetésére pályázó Baranya Istvánt.
A szavazásra jogosult alkalmazotti közösségi tagok száma: 25 fő, jelen van 22 fő ebből 1 fő
érintettség miatt felmentését kérte a szavazás alól.
A levezető elnök megállapítja, hogy az alkalmazotti közösségi véleményező értekezlet
határozatképes.
Előzetes egyeztetés alapján a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Fejéregyházi Tímeát.
Kéri, kézfeltartással szavazzon arról az intézmény alkalmazotti közösségét, hogy elfogadja-e
a jegyzőkönyvíró személyét.
Az értekezlet jegyzőkönyvének vezetésére felkért Fejéregyházi Tímea személyét
alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadja.

az

Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkéri Reményi Máriát és Horváthné Gál Ildikó. Nevezettek
vállalják a felkérést.
Kéri, kézfeltartással szavazzon arról az alkalmazotti közösség, hogy elfogadja-e a
jegyzőkönyv hitelesítésére felkért személyeket.
Az alkalmazotti közösségi értekezlet jegyzőkönyvének hitelesítésére felkért Reményi Máriát
és Horváthné Gál Ildikót az alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadja.
A levezető elnök röviden tájékoztat az igazgatóválasztással kapcsolatos előzményekről:

-

-

Az Emberi Erőforrások Minisztere a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot írt ki az Esztergomi Arany János
Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására, mert
Baranya István intézményvezető vezetői megbízása 2017 augusztus 1-én lejár. A
vezetői megbízás határozott időre 2017. augusztus 1.– 2022. augusztus 1-ig szól. A
pályázat benyújtásának határideje 2017. április 1. napja volt. A pályázat kiírására
egy fő nyújtott be pályázatot. A Pályázó: Baranya István.
A Esztergomi Arany János Általános Iskola nevelőtestülete 2017. április 24.
napján előkészítő bizottságot választott, melynek tagjai: Géricz Ágnes- EB elnök,
Kántor Klaudia és Hoffman Zita bizottsági tagok.
A fenntartóhoz beérkezett pályázatot az EB elnöke, Géricz Ágnes vette át
Esztergomban, 2017.április 6-án, amely 2017. április 7-én sokszorosításra és
átadásra kerültek a véleményezésre jogosult szervezetek részére:
6. Szülői Munkaközösség
7. Alsó tagozatos munkaközösség
8. Felső tagozatos munkaközösség
9. DÖK
10. Alkalmazotti Közösség
A pályázat írásbeli véleményezésének határideje: 2017. május 2. 8.00
Az EB 2017. április 24-én előkészítő nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletet
tartott, ahol döntöttek:

-

a Szavazatszámláló bizottság tagjairól

-

a szavazatszámlálás formájáról

-

a szavazócédulák formájáról

-

a hozzászólások idejéről

Elmondja, hogy az értekezlet témája az intézmény vonatkozásában kiírt intézményvezetői
pályázatra beérkezett vezetői pályázat, fejlesztési elképzelések véleményezése, illetve az ezzel
kapcsolatos szavazás lebonyolítása.
Az előkészítő bizottság elnöke javaslatot tesz az értekezlet napirendi pontjaira, kéri
javaslatának elfogadását:
7. A nevelőtestületi vélemény ismertetése az alkalmazotti közösség tagjaival.
8. A Diákönkormányzat véleményének ismertetése az alkalmazotti közösség tagjaival
9. A Szülői Munkaközösség véleményének ismertetése az alkalmazotti közösség
tagjaival.
10. Szavazás (titkos) – a pályázók vezetési programjáról és fejlesztési elképzeléseiről
11. Szavazás időtartama alatt szünet
12. Titkos szavazatszámlálás – eredményhirdetés
A napirenddel kapcsolatban kérdés, javaslat, illetve ellenvetés nem érkezik, ezért a levezető
elnök kéri, kézfeltartással szavazzon arról az alkalmazotti közösség, elfogadja-e az értekezlet
napirendi pontjait.

Megállapítja, hogy az Esztergomi Arany János Általános Iskola alkalmazotti közössége 22
igen,0 nem és 0 tartózkodó szavazattal, egyhangúlag elfogadja az értekezlet napirendi
pontjait.

A levezető elnök felkéri Schmuckné Appel Szilviát, ismertesse a nevelőtestület véleményét.
Schmuckné Appel Szilvia ismerteti a nevelőtestület véleményét.
A felolvasásra került ismertető jelen jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök felkéri Osvald Zsanettet, ismertesse a Diákönkormányzat véleményét.
Osvald Zsanett felolvassa a Diákönkormányzat véleményét.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök felolvassa a Szülői Munkaközösség véleményét.
A felolvasásra került véleményezés jelen jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi
A levezető elnök tájékoztat arról, hogy a következő napirendi pont a szavazás lesz. Felkéri
Kántor Klaudiát, a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás menetét.
A szavazatszámláló bizottság nevében Kántor Klaudia ismerteti a szavazás menetét.
A szavazás titkos lesz. A Kántor Klaudia által bemutatott szavazóurna a 103.
teremben (szavazásra kijelölt helyiségben) lesz elhelyezve.
- A jelenléti ív aláírásával egyidejűleg a szavazásra jogosultak részére kiosztásra
kerülnek a szavazólapok. A jelenléti ív aláírása a szavazólapok átvételét igazolja.
- Minden érintett egy darab szavazólapot kap – amelyen a pályázati program és
fejlesztési elképzelés támogatásáról szavazhatnak
„támogatom” ,
„nem
támogatom” jelöléssel.
- érvénytelen a szavazás, ha mindkét négyzetbe X-et tesz, illetve, ha egyikbe sem
tesz X-et
- amennyiben van tanácskozási joggal részt vevő (pl. óraadó, megbízási
szerződéses), szavazatot nem adhat le.
Az előkészítő bizottság elnöke a szavazás idejére szünetet rendel el.
-

A szünet után a levezető elnök megkérdezi, hogy mindenki leadta-e a szavazatát, amelyre az
érintettek egyhangú igennel válaszolnak.
Elmondja, hogy a következő napirendi pontja előzetes döntése alapján szavazatszámlálás és
eredményhirdetés lesz.

Szavazás eredménye:
Baranya István pályázó intézményvezetői megbízását 21 fő támogatja, 0 nem támogatja, 0
érvénytelen szavazat. Százalékos megállapítás: az alkalmazotti közösség Baranya István
pályázó intézményvezetői megbízását 100%-ban támogatja, nem támogatja 0%, érvénytelen
szavazat: 0%.

A szavazólapokat a szavazatszámláló bizottság egy lezárt, az előírásoknak megfelelően
felcímkézett borítékba teszi, majd átadja a TTK Esztergomi iroda képviselői részére.
További kérdés, hozzászólás nem érkezik, ezért Géricz Ágnes EB elnök az értekezletet 14.57
órakor befejezettnek nyilvánítja.
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