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Tagintézmény-igazgató véleményező értekezlet
Szakalkalmazotti
Véleményező szakalkalmazotti értekezlet.
Az értekezlet kezdése előtt a résztvevők aláírják az előre elkészített jelenléti ívet
2016. 08. 22. PMPSZ Aszódi Tagintézmény szakalkalmazotti értekezletén az Aszódi Tagintézmény
tagintézmény-igazgatói véleményező értekezlet




Az előkészítő Bizottság elnöke Fodorné Tóth Krisztina köszönti a véleményező értekezleten
megjelent szakalkalmazottakat
A jelenléti ív alapján ismerteti a jelenlévők számát: 14 fő
A jelenlévő meghívottak számát 0 fő

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a szakalkalmazotti véleményező értekezlet határozatképes
(2/3)
Szakalkalmazottak száma: 14 fő
Távollevők létszáma: 4 fő
Jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 13 fő
Meghívottak száma: 0 fő
Tanácskozási joggal jelenlévők száma: 0 fő


Az értekezlet vezetője felkéri Ocsovainé Szemán Évát a jegyzőkönyv vezetésére, melynek
elfogadtatását nyílt szavazásra bocsátja

Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e. (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok: 13 fő
nem szavazatok:0 fő
tartózkodó szavazatok:1 fő
A szavazás alapján a megjelölt személyt elfogadták.


Az értekezlet vezetője felkér 2 személyt a jegyzőkönyv hitelesítésére, melynek elfogadtatását
nyílt szavazásra bocsátja személyenként.

- Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Tóth Zsoltnét (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok:13 fő
nem szavazatok:0 fő
1

tartózkodó szavazatok:1 fő

- Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Szabóné Orbán Editet (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok:13 fő
nem szavazatok:0 fő
tartózkodó szavazatok:1 fő
A szavazás alapján a megjelölt két személyt elfogadták.



Az előkészítő bizottság elnöke Fodorné Tóth Krisztina ismerteti a napirendi pontokat:
1. titkos szavazás módjának ismertetése;
2. szavazatszámláló bizottság megválasztása;
3. a pályázati anyaggal/anyagokkal kapcsolatosan a véleményezésre jogosultak írásban
megfogalmazott véleményének felolvasása (szakalkalmazotti esetben);
4. a pályázó/k hozzászólási lehetőségének biztosítása;
5. szakalkamazotti vita megnyitása, majd hozzászólások lezárása (alkalmazottaknak
nincs);
6. szavazóurna bemutatása;
7. szavazás módjának ismertetése;
8. szavazatszámlálás módjának ismertetése;
9. szavazócédulák kiosztása és szavazattétel;
10. szavazatok eredményének összesítése;
11. a szavazás érvényességének megállapítása;
12. szavazás eredményének közlése.

1. napirendi pont: az értekezlet vezetője ismerteti a Szakalkalmazotti Véleményező értekezleten a
Tagintézmény-igazgató pályázat Polonkai Orsolya pályázatra történő szavazás formáját: titkos
(jogszabályban előírt, nem kell megszavazni)
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A Szakalkalmazotti testület a szavazó bizottságot elfogadta.

3. napirendi pont: a pályázati anyaggal kapcsolatosan a véleményezésre jogosultak írásban
megfogalmazott véleményének felolvasása szakalkalmazotti
A szakalkalmazotti testület a pályázati anyag véleményét felolvasta.

A Tagintézmény – igazgató pályázat szakalkalmazotti összegző véleménye
A pályázó vezetői programjában, az intézményi adottságok, lehetőségek figyelembe vételével,
a munkatársak szakmai szempontjainak szem előtt tartásával kívánja a kitűzött céljait
megvalósítani.
Szakszerűen, jól összefoglalta a tagintézményünk által ellátott szakfeladatokat és a nehézségek
okait is reálisan látja. Mivel vezetői tapasztalattal még nem rendelkezik, korlátaival tisztában
van, de töretlen lelkesedése átlendíti a nehézségeken.
A jól működő gyakorlat mellett nyitott az újdonságokra, változásra, fejlesztésre. Célja a
szakmai színvonal megtartása, emelése, a kliensek, partnerek igényeinek kielégítése, az egyéni
és intézményi sajátosságok függvényében.
A külső – belső kapcsolattartást, a személyes kapcsolatok kiépítésére való törekvést
pozitívumként értékeljük. Hangsúlyozza az egyéb ellátókkal való együttműködést.
Személye, egyénisége, kompromisszumkészsége a munkatársakkal és a külső partnerekkel való
együttműködést előnyösen befolyásolhatja. A munkatársak teljes körű bevonására törekszik a
különböző szakterületek szakmai szempontjainak figyelembe vételével.
Innovatív elképzeléseit az intézmény szakembereivel való közös munkával kívánja kialakítani.
A Team munka fontosságát hangsúlyozza a hatékonyabb feladatellátás érdekében.

4. napirendi pont: a pályázó: Polonkai Orsolya hozzászólási lehetőségének biztosítása-> az előkészítő
értekezleten elfogadottak szerinti időtartamban (10 perc).
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A pályázó hozzászólása megtörtént:
A tagintézmény-vezetői pályázatomban leírt terveimet a vezetői ciklus végéig folyamatában kívánom
megvalósítani. A hatályos törvények áttanulmányozása és az egyes szakterületek alapos megismerése
elengedhetetlen a minőségi feladatellátás irányításához. A szakmailag és emberileg nagyra becsült
munkatársak együttműködésével közös gondolkodással képzelem céljaim elérését.
5. napirendi pont: A szakalkamazotti vita megnyitása, majd hozzászólások lezárása.
A szakalkalmazotti vita megtörtént.
A következő kérdések hangzottak el:
1. Az órafelosztást, ill. az átszervezést hogyan kívánja megvalósítani? ( Fodorné Tóth Krisztina –
gyógypedagógus)
Közös egyeztetésekkel folyamatában kezelném a helyzetet. Kedvezően befolyásolja a
mozgásterem felszabadulása a szervezést.
2. A tehetséggondozás feladatainak ellátását 1 órában hogyan képzeli el? (Gács Judit –
gyógypedagógus)
Kijáratlan terep, ismeretlen terület, alulról építkezve kell elindulni. A külső
partnerintézményekkel való kapcsolatfelvétel, igényfelmérés az első lépés a törvényi háttér
tanulmányozása mellett.
3. A gyógytestnevelés kapcsán a felmérést végző orvossal való kapcsolatfelvétel módja, ki adja
meg a pontos diagnózist? (Szabóné Orbán Edit - gyógytestnevelő)
A törvény alapján az iskolaorvos, vagy szakorvos adja meg a diagnózist, kezdeményezni kell,
hogy az iskolaorvos szükség esetén ortopéd szakorvoshoz irányítsa a gyermeket.
A gyermeklétszám várható csökkenése esetén milyen megoldás várható? (Szabóné Orbán
Edit – gyógytestnevelő)
A korosztályokon való feljebb lépés egy lehetőség, valamint más települések bevonása.
4. Van- e elképzelése a Tagintézmény-vezető helyettes személyére? (Pacs Katalin –
Tagintézmény-vezető, gyógypedagógus)
Közös megegyezéssel Szabó Barnabás vállalta a feladatot.

6. napirendi pont: szavazóurna bemutatása. -> A bizottság a testület előtt felmutatja az urnát, hogy az
teljesen üres, majd lezárja és hitelesíti.
A szavazóurna bemutatása megtörtént.
7. napirendi pont: szavazás módjának ismertetése-> szavazó helyiségek bemutatása, szavazócédulák
érvényes leadásának ismertetése / csak a szavazóurnába került szavazatok érvényesek/, szavazás
menetének ismertetése.
A szavazás módjának ismertetése megtörtént.
8. napirendi pont: Szavazatszámlálás módjának ismertetése-> az előkészítő értekezleten elfogadottak
szerint titkos.
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A szavazatszámlálás módjának ismertetése megtörtént.
9. napirendi pont: szavazócédulák kiosztása és szavazás.
A szavazócédulákat a dolgozók átvették és megtették szavazataikat.
10. napirendi pont: szavazatok eredményének összesítése
A szavazatok eredményének összesítése megtörtént.
11. napirendi pont: A szavazatszámláló bizottság tagja Szabó Barnabás ismerteti a jelenlévő kollégákkal
a szavazás eredményét.
Polonkai Orsolya pályázatára érkezett szavazatok:
Igen szavazatok száma: 13 szavazat
Nem szavazatok száma: 0
Érvénytelen szavazatok száma: 0

12. napirendi pont: a szavazás érvényességének megállapítása: a szavazás megfelelt a
jogszabályoknak, a szavazatok 2/3-a érvényesnek bizonyult: 13 igen szavazat.
A szavazás érvényességét megállapították.


a bizottság elnöke Fodorné Tóth Krisztina megköszöni a megjelent kollégák munkáját és
lezárja az értekezletet, megkéri a jegyzőkönyv-vezetőt Ocsovainé Szemán Évát, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítőket, Tóth Zsoltnét és Szabóné Orbán Editet a jegyzőkönyv hitelesítésére.

Aszód, 2016. augusztus 22.

Pacs Katalin
mb. tagintézmény vezető

Ocsovainé Szemán Éva
jegyzőkönyvvezető

Tóth Zsoltné
jegyzőkönyv hitelesítő

Szabóné Orbán Edit
jegyzőkönyv hitelesítő
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