
lkt szám: 8 (tOtgte

Tag i ntézm ény-vezet ői p ály ázat vezető i p rog ra mj á n a k vé l e mé nyezése

Jegyzőkönyv

Készült: 2016. május 06. 1215

Hetyszín: Budapesti MŰszaki szb pataky lstván Híradásipari és Szakközépiskolai
tagintézmény 006-os helyiségében

Jelen vannak: 44 fŐ, nevelőtestületi testület tagjai (a mellékelt jelenléti ív szerint)

Tá rg y : Ta g i ntézm é n y-vezet ői pály áztatás lefo lytatása

Napirendi pontok:

1. Köszöntő és ügyrend ismertetése
2. HatározatkéPesség megállapítása és a véleményezés menetének

ismertetése
3. Vélemé nyező szervezetek nyilatkozatai
4, Tagintézmény- vezető pályázó szóbeli kiegészítése a benyújtott

pályázathoz
5, Hozzászólások - kérdések
6. Pályázóválaszai
7. A szavazás technikai menetének ismertetése
8. Szavazás lebonyolítása
9, A szavazatok számlálása, a nevelőtestületi véleményezés összegzése

1, Az Előkészítő Bizottság (továbbiakban: bizottság) elnöke köszönti a
résztvevőket, megjelenteket, Bemutatja Kis Csaba igazgatót, aki felügyeli a
szavazás tÖrvényességét. lsmerteti az értekezlet tárgyát és célját, bemutatja a
bizottságot, röviden ismerteti feladatait.

Az értekezlet célja a tagintézmény-vezetőállásra benyújtott vezetói program
nevelőtestüieti véleményezése.

Tájékoztatást ad a további ügymenetről, ügyrendről.
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2, Az elnök ismerteti a sszavazási feltételeket, a jogosultságokat. Megállapítja,

hogy az 52 szavazásra jogosult név szerepel az iskola listáján, Ezen 47 aktiv

és 5 Gyesen lévő dolgozó szerepel.

Jelen vannak 44-en, így a nevelőtestület határozatképes, mert a jelenlévők

száma meghaladja 2/3-os arányt,

Felkéri a jegyzőkönyvvezetésre Végh Orsolya tanárnőt, erról a testület nyílt

szavazással dönt. Egyhangúan támogatják a jegyzőkönyvvezető személyét.

Felkéri a jegyzőkönyv hitelesító személyére Kemény Orsolya és Rozmán

Balázs kollegákat. A nevelőtestület az ő személyükről is nyílt szavazással

dönt.

A hitelesítőket egy tartózkodás melletta nevelőtestület többi tagja elfogadja.

3. Az előkészítő bizottság elnöke felolvassa a pályázatot véleményező

szervezetek nyi latkozata it.

A Szülői Képviselőtestület írásban nem kívánta véleményezni a pályázatot,

Az lskolai Diákönkormányzat megismerte a tagin!ézmény-vezetői pályázatot,

az abban leírtakkal egyetértett és támogatja a pályázatot.

Az iskola nevelőtestületi munkaközösségek közül a testnevelés

munkaközösség fogalmazza meg írásban a véleményét, melyben felhívja a

figyelmet az iskola udvarán lévő sportpálya kiöregedett műanyagburkolatára.

Ezt javasolja a fontossági sorrendben első helyre tenni.

Az elektronikai, informatikai, természettudományi, humán, angol, osztályfőnöki

munkaközösségek írásbán nem kívánták véleményezni a vezetői pályázatot.

4. A pályáző az alábbiakkal kiegészíti szóban pályázatát. A pályázó indokoltnak

tartja a burkolat felújítását, de amíg nincs költségvetés, addig nem sokat tehet.

A költségvetési források ismerete esetén lehet érdemben dönteni a sportpálya

illetve a porta mellett a földszinten kialakítandó tornaszobáról. Ennek előnye,

hogy egész évben lehet használni és kisebb költségből megoldható.

Reméli, a fenntartó költségvetéséból talán mind a kettő megoldható a

belátható jövőben.

A vezetői programjával kapcsolatban összefoglalja azokat a nyitott

kérdéseket, amikre információ hiányában mind a mai napig nem
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tantervek hivatalos megjelenése, és a 2017. évi szakmai érettségi (emelt és
közép) tartalmának pontosítása.

5. Berhidi Éva tanárnő megkérdezi, hogy a pályázó tervezi e a matematikában

alkalmazott csoportbontás kiterjesztését g-1 0. évfolyamra is.

6. Babosa Antal elmondja, hogy az elmúlt években megfogalmazódott

Problémák, miszerint nagyon heterogének az osztályok, és a tanulók tudása
jelentősen különbözik; indokolttá tették a csoportbontás 11 és 12. évfolyamon

tÖrténő bevezetését. Ennek órafedezetét nagyrészt a sportköri órák számának
csökkenése biztos ította.

A fenntartó Műszaki SZC a nevéből eredően fontosnak tartja a tanulók

matematika tudásának magas szintű oktatását. Reális esélyt lát a pályázó,

hogY a szakgimnáziumi óratervek bevezetésével is marad elég óra a

matematika csoportbontásokra a 9-10. évfolyamokon is. Nagyobb gondnak

tekinti, hogy talál e az intézmény rátermett matematika szakos tanárokal az
így adódó üres álláshelyek betöltésére.

7. Az elnök ismerteti a szavaző cédula tartalmi kialakítását. a választás

lehetőségét és meghatározza az érvénye szavazat kritériumait.

Érvénves: ha pl. a szavazócédulán található kijelentés után található

négYzetbe tett ,,x" jel egyértelműen kifelezi a szavazó szándékát.

Érvénytelen: ha pl. mindkét kijelentésnél, vagy egyiknél sem kerül ,,x" jel a
négyzetbe, minden más jelölés esetén (áthúzás, aláhúzás,"pipa", ,,ok"-)

Az elnök bemutatja a s;zavazőcédulát és az üres urnát, melyet hitelesítő
pecséttel le is zár.



8.

9.

A szavazás megkezdése elótt rnegérkezett Reményi Zoltán, aki elnézést kért

a késésért, és jelezte, hogy a szavazáson részt kíván venni. A jelen lévő
pályázó értelem szerűen nem vett részt a szavazáso n. 44 fó vette át a
szavazÓ cédulát, a mel]ékelt lista sZérint. Aszavazás zavartalanulfolyt le.

A szavazatokat nyitvánosan számolta meg az előkészító bizottság a

nevelőtestület tagjai előtt. A vezetői pályázatot"21 íő támogatta és 21fó nem
támogatta .2 szavazat érvénytelen volt.

1-1 oldal

Mellékletek:

1 db jelenléti ív (3 oldal)
1 db szavazólap átvételi ív (3 oldal)
9 db véleményező nyilatkozat, valamennyi



Szándéknyilatkozat

döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, 2016.04.28.

munkaközösség vezetó



Szándéknyilatkozat
l

Az ...........,..*-\4o.1.. ... munkaközösség a tagokkalegyeztewe azt a

döntést hozta, hogy az intézményvezetói pályázatot írásban nem kívánja vé|eményezni.

Budapest, 2016.04.28.

.. üe.{ryf lL í k^{cJ

munkaközösség vezető



Nyilatkozat a tagintézmény-vezetői pályázatról

Az iskolai Diákönkormányzat megismerte az tagintézmény-vezetői pályázatot,

az abban leírtakkal egyetértett és támogatásáról biztosította Babosa Antal

t gazgató () r pály ázatát.

Budapest, 2Ot6. április 27 . Bgxp.x.sA;-ffi+-

Baross Márk 11.a elnök

k /.rha?.űW....

Kispál Mihály 9.c elnökh.

.3.4pr*.i-...3.q*h*.

Belovai Beatrix 10.c elnökh.

C*{ il.^qütr

Gál Norbert 11.d elnökh.



munkaközösség, a tagokkal egyeztetve azt a

döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, 2016.04.28.

fu,l1,1"
munkaközösség vezető



Szándéknyilatkozat

Az .............., . .d*_V.H. n.'!).......... ... munkaközösség, a tagokkalegyeztetve azt a

döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest 2016.04.28.

munkaközösség vezető



Szándéknyilatkozat

a,.M.<.kIe,Á2.*{-.d........munkaközösség,atagokkate8yezteweazta""""",il",
döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kMnja véleményezni.

Budapest, 2OL6.U.Z8.



szándéknülatkozat

a, ,.,.tt4.&*"l-.:.Qq..... ..... munkaközösség. a tagokkal egyeztewe azt a

döntést no.9., hogy az intézményvezetőipályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, 2016.04.28.
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'íisztelt igazgató válasltáqi bizottságl

i

A testneveiés munkakölösség vé|emánye,szerint a testnevelÉ§sel kapq§olatoíösszes beruházás közü

elsőésle8fÖntg§abb.helyieasportpályánk.ki8rggedett!bóiÍtásánakcseréJét.:kellenetenni.' ] ",, ] ..,

l.ta a iportpálla kiésne munkaterületek közü, megbénuthatna á testnevetés oktatás. Egy,modern,

úírahaszrtosítstt sufiíbül kéÉitilt borítás lehetővé tenné,.hogy kora tavasztól késó ószig

hasznáíhassuk a pályát.'

Budöpest, 2016.05.03.

GosfionyiJudit

T6úlr, §l,,,

Rozmán BaIázs

.§



Szándéknyilatkg_zat

A szülői képviselő testület a tagokkal egyeztetve azt a döntést hQzta, hogy az

intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni,

Budapest, 20!6. máius 3.

a szülői képvi.ielő testület nevében

]



Jelenléti ív
mely készült 2016.05.06-án a Pataly SZKI tagintézményvezető választás

nevelőtestü leti értekezlétén

f--I

Név Beosztás Aláírás

Babosa Antal iqazoató É+-é- fu
Balczer sándor tanár É_*-;fJ,_---_
Bécsi szilvia tanár Rdr\-
Berhidi Éva tanár **.-,L§_
czene lstván tanár ('eu"+
czapp sándor tanár ffi.,,T7
csizmadia Mónika tanár Í;r.rr^r.._1, - [-< l-,^,
Degéné Mester Mónika tanár 3. ,Lt r t^ ,h,>-- "l

Farkas zsolt tanár *"rt=<
Fodor Lilla tanár ?"U /--
Frankné Balázs Judit tanár

Gersei Gábor tanár Y).T.T,a)/2/L
Jr. Godó Ferencné iqazqató helvettes / Q^.g^\/ -, .._, 

(

Gosztonvi Judit tanár qí.n^:E--.--/ {--L-*
Södönv péter tanár /*,*-, ?n').-
3udmon zsolt tanár 7

vleleoh Erika tanár "tL-Í.^- t}$-q
Haqva csilla tanár kíro,u, ta l 

"( ^

Haranqozó Attila tanműhelv vezető k-j !r^_-._-|.-__
Harsánvi Tünde tanár $,a.*rvir; ía,}L
Jónás katalin tanár MÁruL
kántor sándor tanár rt/yr*** .-&.*_-.*
katona csaba tanár ffi
kelemen Judit tanár U:r)^,hvw L; l'
keménv orsolya tanár Kr;,..".l 5 L,l,n JL
korda péterné tanár ló-,t u 

G1, /

ft[i:Bhnrabella tanár kL- du "(,-"^t*l/4
rdas, Mih%N tanár

m tanár l^-'"r-r; űU,M-/
:1;.;,i,' j

,,i.'
.ístian.,,llFY
ii|,,a\$3V){

§



Madarász lstván |anár U;**Ly!
N4afuszczak Róbert tanár {-
Naqv József tanár 'fror, d,rű,
pataki Balázs tanár hn['eb, 'bá,r(lk -
)estizoltán tanár

Reménvi zoltán tanár

Rétlaki lstván tanár V{Llr;'
Rétvölovi csaba tanár

Rozmán Balázs tanár 6dÉMf,b
szalai József tanár //Á-
szatmári Andrásné tánár K*_,J
szauterné pödrőczi Éva tanár Yarae-*,?.q-*
székelyné polqár klára tanár fuJl.*LT"u;L-
Tóth lmre iqazqató helvettes @'dr"-J
Tömösi Balázs tanár Tö\ö^ }J,e(
Törteli Tibor tanár r-)6íIlú CJ*
véqh orsolva tanár ,*q"
vernyik lldikó tanár )"4-)



Arva-Szabó lldikó GYES-GYED-en lévő tanár

Osizinszkv klára GYES-GYED-en lévő tanár

)obos sándorné GYES-GYED-en lévő tanár

Makádi-Thurzó Nóra GYES-GYED-en lévő tanár {,u}u,'/P4 / \,

szerencsiAndrea GYES-GYED-en lévő tanár

é-*::,:%/,oo 
#,fu 

xi
- í]T,-i§1]/

,urWf&d-"/



Szavazőlapot átvettem

Á,^"
ts- átrac {E: -r

F!]
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Név Beosztás Aláírás

Babosa Antal ioazoató

Balczer sándor tanar F-:-,Ál--
Bécsi szilvia tanár

..--!

Berhldl EVa tanár }--,tx- .>\
czene lstván tanár Cwz,z k/,K
czaop sándor tanár

3sizmadia Mónika tanár
{J
t^-' ,J .- l'd\-r-_

)egéné Mester Mónika lanár E ,kL--t^ ,(J*,,,) 1

Farkas zsolt tanár

Fodor Lilla tanár
-'t}.- Á"- -

Frankné Balázs Judit tanár jF^Ad}ua1-F
Sersei Gábor tanár 2,-*^Y/A
Jr. Godó Ferencné igazgató helvettes / Q^p, \--- 

1

Gosztonvi Judit tanár 9-.r--^-" L_J-u
Gödöny péter tanár í-,!^-* @r|-
Gudmon zsolt tanár

"e,r;
vleleqh Erika tanár J",U-iu- *-7{L
Hagya Csilla tanár Jűmrr ű/^1-U
Haranqozó Attila tanműhely vezető k-U*-^.,*-]
HarsánviTünde tanár 4l,""*;*, í^nl-
Jónás katalin tanár ,ő:'ék<
kántor sándor tanár 'Í,,:W §
katona csaba tanár k
kelemen Judit tanár U,-d.r^ u t---'l
keménv orsolva tanár kl,a^' \ C>}.v-r

korda péterné tanár b-t- ÉSt
B.*q. Annabella tanár kc,rúu
ru"rPönaru tanár ü,-!-
!"rcsanvLhoam tanár l^..b^r; &b /í/\-/e t"":i

%,ü
,*

, ;:,. r

.,;" , ,,:+_.''
,,:,:"' "



Madarász lstván tanár Á-.-/, V
Matuszczak Róbert tanár -é<a'-
Naov József tanár "S", rÁ 1
pataki Balázs tanár

pestizoltán tanár á
Reményi Zoltán tanár Cz-e_-1

Rétlaki lstván lanár
,l/t/űh#

Rétvölqvi csaba tanár

Rozmán Balázs tanár b\wÁR
szalaiJózsef tanár lzU
szatmári Andrásné tanár Tr-^v^-/
Szauterné Pödrőczi Éva tanár Qa*2,n'?.€r-
székelvné poloár klára tanár Ua+r*ái,
Tóth lmre igazgató helvettes @,^1 }l

römösi Balázs tanár Gz--Z'n'
IörteliTibor tanár lHSbC.-{"
/égh Orsolya tanár Ip{J
vernvik lldikó |anár

,\l!E-r
6á" .s- "q;\
.oo É-h o?

ffit,ffil

'--, ffiffi] *9

%*,ffi#



Arva-Szabó lldikó GYES-GYED-en lévő tánár

csizinszkv klára GYES-GYED-en lévő tanár

Dobos sándorné GYES-GYED-en lévó tanár./
Makádi-Thurzó Nóra GYES-GYED-en lévő tanár: űa,L..--/11\ C\
szerencsiAndrea GYES-GYED-en lévő tanár


