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Közérdekből nyilvános adatok
Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Intézményvezetői pályázat 2018
Véleményezés:
Diákönkormányzat:
A Diákönkormányzat patronáló pedagógusán és a tanulói képviselőkön kívül más nem lehetett volna jelen a
véleményezésben, így a Diákönkornyányzat általi véleményezést eredménytelennek nyilvánítom, és az ülést
berekesztem.
Szülői Munkaközösség:
Fazekas Zsoltné: Összességében a szülői munkaközösség véleménye szerint Fazekas Zsoltné egy jól
képzett pedagógus, aki alsós tanítói munkáját évtizedek óta jól végzi. Biztosak vagyunk abban is, hogy a
vezetői pályázatának elkészítésekor a jó szándék vezérelte. Nyilván nem akar rosszat az intézménynek ahol
30 éve dolgozik. Ötleteivel konstruktív módon tudná előmozdítani az intézmény fejlődését. Beadott
pályázata viszont nem meggyőző, vezetői tapasztalat híján, kétséges, hogy vezetői munkakört megfelelően el
tudná-e látni. Szóbeli bemutatkozása során a kételyek tovább mélyültek, vezetői képességei kétségesek,
habitusa alapján sem látszik, hogy beosztottjaival megtalálná a közös hangot.
Az értekezlet utolsó szakaszában az SZMK tagjai értékelték a pályázatot, hosszas, igen kulturált
megbeszélés zajlott, amely sok tekintetben szakmainak is nevezhető, hiszen a szülők között legalább három
fő rendelkezik pedagógusi végzettséggel és gyakorlattal. Az érvek és ellenérvek felsorakoztatása után a
jelenlévők szavazással értékelték a pályázatot.
Fazekas Zsoltné pályázatára adott leadott szavazatot eloszlása.
Támogatás: 1 db

Elutasítás: 9 db

Tartózkodás: 8 db

A szülői munkaközösség a megfogalmazott vélemény és leadott szavazatok alapján nem támogatja Fazekas
Zsoltné pályázatát, kéri annak elutasítását.
Gálosfai Tímea: Összesítve a gondolatokat, a szülői munkaközösség véleménye szerint Gálosfai Tímea jól
képzett szakember, nagy tapasztalattal rendelkezik, mind tanítói, mind vezetői beosztásának tekintetében.
Közvetlen stílusa megnyerő, beosztottjaival való kommunikációval nem várhatók problémák. Beadott
pályázata meggyőző, ez alapján úgy gondoltuk, hogy képes a vezetői munkakör magas szintű ellátására.
Szóbeli bemutatkozása messzemenően alátámasztotta a pályázatával kapcsolatos véleményt.
Az értekezlet utolsó szakaszában az SZMK tagjai értékelték a pályázatot, hosszas, igen kulturált
megbeszélés zajlott, amely sok tekintetben szakmainak is nevezhető, hiszen a szülők között legalább három
fő rendelkezik pedagógusi végzettséggel és gyakorlattal. Az érvek és ellenérvek felsorakoztatása után a
jelenlévők szavazással értékelték a pályázatot.
Gálosfai Tímea pályázatára adott leadott szavazatot eloszlása.
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Támogatás: 17 db

Elutasítás: 0 db

Tartózkodás: 1 db

A szülői munkaközösség a megfogalmazott vélemény és leadott szavazatok alapján támogatja Gálosfai
Tímea pályázatát, kéri annak elfogadását.
Művészetek, hagyományok munkaközösség:
Összességében a belső pályázó (Fazekas Zsoltné) pályázatával kapcsolatosan a következő vélemények
születtek meg:
A helyzetelemzés adatai sok helyen tévesek, ami téves következtetések levonását vonhatja maga után.
Pályázatában nagy az innovációra való igény, ugyanakkor konkrét elképzelésekkel, a megvalósítás módjaival
nem találkozunk. Vezetési tapasztalat híján kérdéses ennek a sok változásnak a racionalizálása. Az udvar
korszerűsítésére is gondot fordítana, amit nagyon jónak gondolunk.
Összességében a külső pályázó (Gálosfai Tímea) pályázatával kapcsolatosan a következő vélemények
születtek meg:
Pályázatában kevéssé jelenik meg az innovációra való törekvés, de fejlesztésekre vonatkozó terveit
konkrétumokkal is alátámasztja. Elképzelései tükrözik többéves vezetői tapasztalatát. Programja reális,
átláthatóan működő iskolát vázol fel. Az SNI-s, BTM-s tanulókkal kiemelten foglalkozik, új koncepciót
vázol fel fejlesztésükre. A tehetségfejlesztés szempontjából nagyon jó az angol házi nyelvvizsga ötlete.
Mérés – értékelés, pedagógiai munkaközösség: A mérés – értékelés, pedagógiai folyamatok
munkaközösség tagjai egyetértenek a pályázatban közölt helyzetelemzéssel, a vezetői elképzelésekkel, a
programmal és a pályázó személyével, így Gálosfai Tímea intézményvezetői pályázatát támogatjuk.
Szabadidő – Sport, ÖKO munkaközösség: Mindkét pályázatot értékelte, viszont összesített véleményt
nem alkottak.
Intézményvezetői pályázat véleményező nevelőtestületi szavazás eredménye:
A nevelőtestület véleménye: A nevelőtestület Fazekas Zsoltné és Gálosfai Tímea pályázatát megismerte. A
véleményező értekezleten a pályázatok tartalmát megvitatta. A tantestület véleménye megoszlott, de a
többség Gálosfai Tímea pályázatát támogatta.
A levezető elnök ismertette az eredményt, miszerint a nevelőtestületi értekezlet jelenlévő tagjai
-

Fazekas Zsoltné programját ....37,93.......%-ban támogatták;

-

Gálosfai Tímea programját ....58,62.......%-ban támogatták;
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Intézményvezetői pályázat véleményező alkalmazotti szavazás eredménye:
Az alkalmazotti közösség véleménye: Az alkalmazotti közösség Fazekas Zsoltné és Gálosfai Tímea
pályázatát megismerte. A véleményező értekezleten a pályázatok tartalmát és a pályázók személyes
elképzeléseit megvitatta. Az alkalmazotti közösség véleménye megoszlott, de a többség Gálosfai Tímea
személyét támogatta.
A levezető elnök megállapította, hogy az alkalmazotti értekezlet jelenlévő tagjai
-

Fazekas Zsoltné vezetői megbízását .......43,24........%-ban támogatták

-

Gálosfai Tímea vezetői megbízását ......51,35.........%-ban támogatták

