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Előterjesztés
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy:

A
Bartos
Sándor
Óvoda,
Általános
Iskola
és
EGYMI
intézményvezető/megbízott magasabb vezetői állására, valamint a Várkerti
Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására benyújtott pályázat
véleményezése

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester
Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi referens
Az előterjesztést megtárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
Ellenőrizte:

Bérczes Beáta
jogi előadó

Sándor Tamás
aljegyző

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprémi Tankerületi Központtól 2017. április 10-én KLIK/178/757-4/2017. számon
intézményvezetői pályázat benyújtása tárgyban véleményezi eljárásra felkérés érkezett.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján az
intézményvezetői pályázatokhoz ki kell kérni az ingatlan tulajdonos önkormányzat
véleményét. Két várpalotai köznevelési intézmény vezetői beosztására írtak ki pályázatot,
amelyre a határidőig egy-egy pályázat érkezett:
1.

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI esetében Pócsik József, az
intézmény jelenlegi vezetője nyújtott be pályázatot.
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Várkerti Általános Iskola esetében Koncz Annamária, az intézmény jelenlegi
vezetője nyújtott be pályázatot.

1. Pócsik József pályázatának véleményezése:
Pócsik József benyújtott pályázata az alaki és formai követelményeknek megfelel.
Önéletrajzából kiderül, hogy 37 éve az intézmény pedagógus testületének tagja, szakmai
életútja gazdag, sokrétű kompetenciával rendelkezik.
Pócsik József benyújtott pályázata tartalmazza a helyzetelemzést és az arra épülő fejlesztési
elképzeléseket. Pályázatából megismerhető az intézmény oktatási-nevelési struktúrája. A
belső pályázó helyzeti előnye révén, nagyfokú helyismerettel rendelkezik, pontosan tisztában
van az iskola erőforrásaival, lehetőségeivel és reális elképzeléseket fogalmaz meg azok
bővítésére.
Alapos helyzetelemzésre építve szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel szól az
intézményfejlesztési elképzeléseiről, az iskolavezetésre vonatkozó feladatokról.
A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre
támaszkodva kívánja megvalósítani.
A pályázó oktatás-politikai kérdésekben tájékozott, tudatosan készült a pályázat megírására,
fontos számára a megkezdett munka folytatása.
A pályázatban megfogalmazott célok megfelelnek a kor követelményeinek, az intézmény
folyamatos fejlődését, megújulását célozzák.
Fontosnak tartja megőrizni az iskola családias jellegét, a szereteten és elfogadáson alapuló
nevelői magatartást, a gyermekek érdekeinek való megfelelést.
Hangsúlyozza az intézményen belül működő közösségek együttműködésének fontosságát, az
egyéni és közösségi célok összehangolását.

2. Koncz Annamária pályázatának véleményezése:
Koncz Annamária 1996-tól 2012-ig a Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái
pedagógusa, intézményegység-vezetője, majd 2012-2016-ig a KLIK Várpalotai
Tankerületének igazgatója volt.
Benyújtott pályázata jól szerkesztett, tartalmas, külső megjelenésében is tetszetős. A
helyzetelemzésben reálisan értékeli a vezetése alatt lévő három iskola eredményeit,
ugyanakkor pályázata részletesen rögzíti a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
is.
A belső pályázó helyzeti előnye révén, nagyfokú helyismerettel rendelkezik, pontosan
tisztában van az iskola erőforrásaival, lehetőségeivel és reális elképzeléseket fogalmaz meg
azok bővítésére.
Az iskola egyik legfontosabb feladatának tartja a negatív hatások csökkentését, a szociális
kompetenciák erősítését, a feladattudat kialakítását, az érzelmi intelligencia fejlesztését,
valamint tudatosítani a szeretet - értelem - érzelem prioritását.
Fontosnak tartja megőrizni a meglévő értékeket, de a közösségi fejlődés érdekében
szükségesnek látja az új értékek keresését is.
Hangsúlyozza az intézményen belül működő közösségek együttműködésének fontosságát, az
egyéni és közösségi célok összehangolását.
Nyílt, demokratikus, együttműködő légkör kialakítására törekszik, ösztönzi az alkotókészség
kibontakoztatását az intézményi célok elérése érdekében.
Pócsik József és Koncz Annamária pályázók jelezték, hogy nem kérik az előterjesztés zárt
ülésen történő tárgyalását.
A vezetői pályázatok megtekinthetők a Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda
humánügyi referensénél.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak figyelembe vételével a Bartos
Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI magasabb vezetői álláshelyére Pócsik József által
benyújtott, valamint a Várkerti Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyére Koncz
Annamária által benyújtott pályázat véleményezéséről szóló határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjék!

Várp al ota, 2017. április 10.
Campanari-Talabér Márta
polgármester
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

1. határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 27-ei ülésén elfogadta az
alábbi határozatot:
…../2017. (IV. 27.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t o t:
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerve a Bartos Sándor Óvoda,
Általános Iskola és EGYMI intézményvezető/megbízott magasabb vezetői álláshelyére
benyújtott pályázatot, az alábbi véleményt fogalmazza meg:
a) változat:
A Képviselő-testület támogatja Pócsik József intézményvezető/megbízott magasabb vezetői
kinevezését a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI élére.
b) változat:
A Képviselő- testület nem támogatja Pócsik József intézményvezető/megbízott magasabb
vezetői kinevezését a Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI élére.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi
Tankerületi Központ részére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásában közreműködik:
Varga Szilvia humánügyi referens

Várp al ota, 2017. április 27.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző
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