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Központ személyügyi referensei
Marosi Márta: köszönti a megjelenteket, illetve ismerteti az értekezlet összehívásának célját
és feladatát, illetve ezzel egyidőben körbead 2 darab jelenléti ívet, kihangsúlyozva, hogy
mindkettőt, minden szavazásra jogosult jelenlévőnek alá kell írnia.
Marosi Márta: Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető jelenlegi vezetői kinevezése
2018. augusztus 31-én lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67 § (7)
bekezdése szerint "az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik
- nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása
kötelező.
A második megbízási ciklus azokra az intézményvezetőkre vonatkozik, akik 5 éves időtartamú
megbízással (jelenleg az első ciklusukat töltik) rendelkeznek, és 2018-ban a második
megbízási ciklusukat kezdenék az adott intézményben.
Az Nkt. 67 § (7) bekezdésében foglaltak szerinti nyilvános pályázat kiírása nélküli
magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada
egyetért.
A mai értekezlet célja és feladata, hogy a nevelő-testület foglaljon állást, hogy támogatja-e
Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását
pályázat kiírásának mellőzésével.

I. Határozatképesség megállapítása
Teljes nevelőtestületi létszám a tartósan távollévőkkel és a megbízási szerződéssel
dolgozóval együtt: 51 fő, ebből szavazásra jogosult 49 fő,
Jelenlevő szavazásra jogosultak: 39 fő.
A határozatképesség megállapításához legalább 29 fő jelenléte szükséges,
Marosi Márta megállapítja, hogy a nevelőtestület határozatképes.
II. Napirendi pontok ismertetése és elfogadása
1. Tájékoztatás a véleményező nevelőtestületi értekezlet szavazásának menetéről,
érvényességéről.
2. Szavazatszámláló Bizottság, jegyzőkönyv-vezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőinek a
megszavaztatása kézfeltartással.
3. Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető ismerteti az elmúlt időszak
tapasztalatait, beszél jövőbeli elképzeléséről
4. Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető válaszol az esetlegesen felmerült
kérdésekre
5. Belső véleményezésre jogosultak írásos véleményének ismertetése
6. Véleménynyilvánító szavazás (titkos)
7. Szavazatszámlálás (nyílt), a szavazás eredményének kihirdetése
Marosi Márta: Van-e más javaslat? Nem volt más javaslat.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a napirendi pontokat elfogadta:
Igen: 39 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy a napirendi pontokat a nevelőtestület egyhangúlag
elfogadta.
III. A jegyzőkönyv-vezető felkérése
A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Lindner Erzsébetet.
Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv vezetőjének személyéről.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Lindner Erzsébetet.
Igen: 39 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy a nevelőtestület Lindner Erzsébetet egyhangúlag elfogadta
jegyzőkönyvvezetőnek.
IV. A jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése
A jegyzőkönyv első hitelesítőjének javaslom Tóth Andreát. Van-e más javaslat?
Marosi Márta megállapítja, hogy nincs más javaslat.

Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyv első hitelesítőjének Tóth Andreát.
Igen: 39 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy az nevelőtestület Tóth Andreát egyhangúlag elfogadta
jegyzőkönyv egyik hitelesítőjének.
A jegyzőkönyv második hitelesítőjének javaslom Komáromi Katalint. Van-e más javaslat?
Marosi Márta megállapítja, hogy nincs más javaslat.
Nyílt szavazással szavazás a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről.
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadja jegyzőkönyv második hitelesítőjének Komáromi
Katalint.
Igen: 39 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy az nevelőtestület Komáromi Katalint egyhangúlag
elfogadta jegyzőkönyv második hitelesítőjének.
A szavazás titkosan történik, a szavazatszámlálás nyílt.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
 Marosi Márta, elnök
 Vásárhelyi Gabriella
 Elek Márta
Kérem, kézfeltartással jelezze, aki a Szavazatszámláló Bizottság tagjait elfogadja.
Igen: 39 fő
Nem: 0 fő
Tartózkodik: 0 fő
Marosi Márta megállapítja, hogy a Szavazatszámláló Bizottság személyeit a nevelőtestület
egyhangúlag elfogadta.

V. Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető ismerteti programját, elképzeléseit
Marosi Márta: felkérem Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezetőt, beszéljen az elmúlt
évek munkájáról, illetve ismertesse jövőbeli terveit, maximum 10 percben.
Weinber Róbertné: köszöni az eddig belé vetett bizalmat, igyekezett mindenkivel
maximálisan együttműködni. Jelenleg 43 aktív pedagógus dolgozik a nevelőtestületben. Úgy
látja, az új kollégák is zökkenőmentesen beilleszkedtek. Az utóbbi évek személyi változásai
leginkább nyugdíjazás, szülési szabadság, státusz-bővítés (magas létszámok- plusz osztályok
indulása miatt) történtek.
Bármikor, bárkinek elérhető a nevelőtestület számára, reggel ½ 8-tól egészen késő délutánig.
Kihívások: iskolánk szakos ellátottsága (felmenő 3 osztály, erkölcstan, mindennapos
testnevelés), folyamatos képzések a fejlesztés terén. SNI, BTM kezelése a helyén van.
Meglátása, hogy a tárgyi feltételek nem éppen optimálisak, - kevés és zsúfoltak a tantermek.
A támogatásokból sok eszköz beszerzésre került, illetve az Önkormányzat és a Tankerület
részéről is történtek eszközvásárlások. A pályázati lehetőségeket kihasználtuk (MOL,
Önkormányzat Oktatási és Sportbizottsága, SPAR), és folyamatosan nyomon követve élünk a
lehetőségekkel. Cél: Erzsébet táborozásba, Határtalanul pályázatba való mielőbbi
bekapcsolódás.
Beindult a belső ellenőrzés, amely plusz terhet ró a nevelőtestületre, a kollégák szépen
kivették belőle a részüket.
Fenntartó általi költségvetéssel kapcsolatban bízik abban, hogy a későbbiekben saját
költségvetés is rendelkezésre fog állni (működési kiadásokkal kiegészítve).
Közös tantestületi programok színesítik mindennapjainkat. Büszke arra, hogy iskolánk ápolja
hagyományait, újakat teremt (Kőrösi hét, Kőrösi Gála), méltó módon megemlékezik az
ünnepekről, és magas létszámokkal veszünk részt a versenyeken, szép eredményekkel.
Iskolánk specialitása a sport, illetve az emelt óraszámú nyelvoktatás, amelyek magas szinten
működnek, jók a személyi feltételek. (nyelvi utak: Obervellach, London; nyári nyelvi táborok,
házi nyelvvizsgák, stb.). Szakkörökre a tehetséggondozás miatt is nagy igény merül fel, illetve
sportkörök széles palettája várja tanulóinkat (DMTK, vívás, mazsorett, szivacskézilabda,
asztalitenisz, tenisz).
A nevelés központi szerepet kap iskolánkban (Arizona szoba, prevenció, …).
Erősségeink:
-

színes szakmai programok, táborok,
gyermek centrikusság, támogató légkör,
innovációra nyitottság, folyamatosan képződő tantestület
jól működő: DÖK (színes programok), SZMK- támogató szülők, szakmai
munkaközösségek,
partnerközpontúság,
társadalmi változásokhoz, elvárásokhoz való gyors alkalmazkodás

Jövőkép:
-

-

tárgyi feltételek fejlesztése a korábban ismertetett módon (faház helyére szaletli,
terembővítés, szaktanterem, csoportszoba, informatika terem átköltöztetése,
futókör, csarnok parkettájának cseréje, nyelvi labor, … )
tervezés biztosabbá tétele, prevenció további kiemelt szerepe, pályázati kör bővítése,
tantestület megtartása.
mérések eredményeit a jövőben még alaposabban ki kellene értékelni, és az
eredményekből kiindulva felülvizsgálni esetleges gyakorlatainkat.
mentoráló iskolává válás, valamint Tehetségpont kialakításának lehetősége
a környezettudatosság még erősebb beépítése a hétköznapokba
IKT eszközök fejlesztése, illetve azok még hatékonyabb felhasználása
mindennapjainkban
alapítványi bevételek megtartása, további növelése
a Kőrösi 40. évfordulójának méltó ünneplése: évkönyv kiadása, öregdiák találkozó,
testvériskolák keresése

Végezetül köszöni az eddigi belé fektetett bizalmat, az esetleges folytatáshoz köszöni a
lehetőséget.
VI. Weinber Róbertné, jelenlegi intézményvezetőhöz intézett kérdések és az azokra adott
válaszok
Marosi Márta: Kinek van észrevétele, kérdése, véleménye Weinber Róbertné
intézményvezető által elmondottakkal kapcsolatban? (kérdések, válaszok):
Marosi Márta megállapítja, hogy senkinek nincs kérdése és észrevétele.
Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető ekkor távozik az véleményező értekezletről.
VII. Belső véleményezésre jogosultak írásos véleményének ismertetése
Marosi Márta hangosan felolvassa a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség által közösen
megfogalmazott véleményeket.
VIII. Véleménynyilvánító szavazás (titkos)
Az előkészítő nevelőtestületi értekezleten döntöttünk a szavazatszámláló bizottság tagjairól.
Marosi Márta, Vásárhelyi Gabriella, Elek Márta.
Marosi Márta a Szavazóbizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás menetét:
Marosi Márta: A szavazás titkosan történik, minden szavazati joggal rendelkező kolléga kap
egy szavazólapot. A szavazólapon abban a kérdésben fejezheted ki véleményed, hogy
Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását támogatod-e. 2 lehetséges
válasz létezik (1. „támogatom”, 2. „nem támogatom”), melyet a megfelelő válasz mellett levő
négyzetben egy jó látható „X” vagy „+” jel utólag nem törölhető tollal (golyóstoll, töltőtoll
stb.) való beírásával kell megtenni. Nagyon fontos, kizárólag egyetlen válasz létezik, több
négyzet nem jelölhető be.

Abban az esetben, ha véletlenül olyan válasz került bejelölésre, amely a szavazó nem az
eredeti véleményét tükrözi, a hibás szavazócédulát a szavazóbizottságnak le kell adni, a
szavazóbizottság a szavazólapon jelzi a leadás tényét, és a szavazó új, tiszta szavazólapot
kaphat. Két válasz egyidejű bejelölése, miszerint támogatja, és egyúttal nem támogatja
Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető vezetői kinevezésének további 5 évvel való
meghosszabbítását, érvénytelen szavazatnak minősül.
Szavazóhelyiségnek a 7.A termét jelöljük ki, ahol 2 szavazatszámláló tag (Vásárhelyi Gabriella
és Marosi Márta) felügyeli a szavazás szabályos lefolytatását.
A szavazólap formátuma az alábbi:

Nevelőtestületi szavazólap
Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását
támogatom:



Weinber Róbertné ismételt, 5 évre szóló vezetői megbízását nem
támogatom:



A szavazat megtétele után a szavazólapot a kihelyezett szavazóurnába kell dobni.
A szavazás megkezdése előtt Marosi Márta az üres szavazóurnát a nevelőtestület előtt
felmutatja, majd a bedobó-nyílás kivételével ragasztószalaggal lezárja.
Marosi Márta: A szavazás a szomszédos tanteremben történik, a szavazás tisztaságát a
szavazatszámláló bizottság 2 tagja felügyeli.
Marosi Márta: A szavazás idejére szünetet rendelek el. Az értekezlet a szavazás után a
szavazatok nyílt megszámlálásával folytatódik.
Marosi Márta minden jelenlevő előtt jól érthetően kijelenti: Weinber Róbertné jelenlegi
intézményvezető a szavazáson nem vesz részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
A szomszédos teremben megkezdődik a titkos szavazás.
IX. Szavazatszámlálás (nyílt), a szavazás eredményének kihirdetése.
A nevelőtestület Weinber Róbertné vezetői megbízását 37 szavazattal támogatta, 1
szavazattal nem támogatta, érvénytelen szavazatok száma: 1.
Az érvényes szavazatok alapján a Weinber Róbertné jelenlegi intézményvezető
támogatottsága a nevelőtestület részéről: 95 %.
Marosi Márta: A szavazás eredményének megismerése után kijelentem, hogy a Dunaharaszti
Kőrösi Csoma Sándor Általános iskola nevelőtestülete Weinber Róbertné jelenlegi
intézményvezető vezetői kinevezésének további 5 évvel való meghosszabbítását támogatja.
Marosi Márta: Gratulálunk az elért eredményhez és kívánunk további sikeres munkát.
A véleményező nevelőtestületi értekezletet bezárom.

Aláírások
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Kelt. Dunaharaszti, 2017. november 3.
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