Jegyzőkönyv – véleményező alkalmazotti értekezlet
I.

Helyszín: Ujhelyi Imre Általános Iskola, Mosonmagyaróvár
Időpont: 2018.május 2. 16 óra
Résztvevők: az Ujhelyi Imre Általános Iskola alkalmazotti testülete (ld. a mellékelt
jelenléti ív)
Levezető elnök: Bérciné Iváncsics Etelka

II.

A levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti az alkalmazotti testület tagjait, valamint
Orliczki Editet és dr. Stancig Zoltánt, a Győri Tankerületi Központ részéről. Bemutatja
az előkészítő bizottság tagjait: Bérciné Iváncsics Etelkát, a bizottság elnökét, Papp
Zsoltot és Drobilits Gabriellát. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet
hitelesítők személyére. Az alkalmazotti testület tagjai egyhangúlag elfogadták Kleé
Istvánnét jegyzőkönyvvezetőnek, Sebőkné Schlitt Zsuzsannát és Bojér Bélát
jegyzőkönyvet hitelesítőknek.

III.

Az alkalmazotti testület létszáma 37 fő, az értekezleten 34 fő van jelen. Az alkalmazotti
testület határozatképes.
A levezető elnök ismerteti az értekezlet célját: titkos szavazással eldönteni, támogatjuke a pályázó megbízatását. A megjelölt határidőig egy intézményvezetői pályázatot
nyújtottak be. Köszönti Fülöp Gertrúdot, a pályázót.
A nevelőtestület tagjai előzetesen megismerték a pályázatot, a munkaközösségek
megfogalmazták a véleményüket. Ezen kívül véleményt alkotott a pályázatról a Szülői
Szervezet, a diákönkormányzat és Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron Megyei
Területi Küldöttgyűlés Elnöksége is.
Sebőkné Schlitt Zsuzsanna és Bojér Béla felolvassa a véleményeket (ld. Melléklet).
A levezető elnök ismerteti a vezetői programról született nevelőtestületi döntést: Fülöp
Gertrúd vezetői programját 28 igen és 2 nem szavazattal a nevelőtestület támogatja.

IV.

Szavazás, a szavazatok összeszámolása
Az elnök bemutatja, majd lezárja a szavazóurnát, ismerteti a szavazás menetét (külön
helyiségben, titkosan történik), kiosztja a szavazócédulákat. A pályázó nem vehet részt a
szavazáson.

V.

Papp Zsolt ismerteti a szavazás eredményét: A alkalmazotti testület 23 igen 10 nem
szavazattal támogatta Fülöp Gertrúd intézményvezetői megbízását.

VI.

Hozzászólások
Fülöp Gertrúd: Megköszöni azok bizalmát, akik szavazatukkal őt támogatták. Ha a
fenntartó is mellette dönt, megpróbál az elvárásoknak megfelelni, azt szeretné folytatni,
amit az elmúlt 11 évben elkezdett.
Orliczki Edit: Megköszöni a bizottság munkáját, a jogszabályoknak megfelelően zajlott
a választás. Megköszöni a tantestület fegyelmezettségét. Elmondja a következő lépést: a
tankerület véleményt alakít ki, majd elküldi a minisztériumba a javaslatot. A tanév
hátralévő részére jó munkát kíván.
A levezető elnök megköszöni a részvételt és bezárja az értekezletet.

1.

VII.

A jegyzőkönyv hitelesítése:

..............................
hitelesítő

…………………………
hitelesítő

..............................
…………………………
szavazatszámláló bizottság szavazatszámláló bizottság

Mosonmagyaróvár, 2018. május 2.

2.

…………………………
jegyzőkönyv-vezető
…………………………
szavazatszámláló bizottság

