Jegyzőkönyv
a véleményező nevelőtestületi értekezletről
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Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Az értekezlet elején Piriti János igazgató-helyettes úr mint az előkészítő bizottság
elnöke köszöntötte a kollégákat, valamint a Nagykanizsai Tankerületi Központ munkatársát,
dr. Surdi Krisztina osztályvezető asszonyt. Elnök úr megállapította a határozatképességet:
A nevelőtestület létszáma (a tartósan távol lévőkön kívül) 66 fő. Az értekezleten jelen van 51
fő ( 77 % ), tehát az értekezlet határozatképes.
Az elnök javaslatot tett a jegyzőkönyvvezető (Tislérné Tóth Zsuzsanna) és a
jegyzőkönyv-hitelesítő (Lábodi Gyöngyi) személyére. Ezt a javaslatot a tantestület
egyhangúlag elfogadta.
Tislérné Tóth Zsuzsanna ismertette a munkaközösségek, valamint a szülői
munkaközösség és a diákönkormányzat által írásban beterjesztett véleményeket Balogh
László intézményvezetői pályázatáról, majd a pályázó kapott szót, aki köszönetet mondott a
véleményekekért, s felszólalásában hitet tett a közösség ereje, valamint az őszinte
kommunikáció mellett, s további támogatást kért munkája folytatásához, hogy példa-emberek
és példa-iskola maradhassunk.
A tantestület tagjai nem kívántak az elhangzottakhoz hozzászólni, ezért Tislérné Tóth
Zsuzsanna a következő módon foglalta össze a véleményeket:
„A pályázat logikusan megszerkesztett, jól áttekinthető, mindenre kiterjedő, igényes munka,
jellemzője a realitás. A pályázó jól ismeri az iskola életét és helyzetét. Ezért hiteles képet
kapunk a múltbéli történésekről, a jelenlegi folyamatokról, a pedagógiai kérdésekről, a diákok
összetételéről, a gazdálkodásról. A pályázat az iskolai élet valamennyi szegmensét elemzi,
bemutatja és jövőképet is alkot mindezekről.
A kapcsolat a szülőkkel, fenntartóval, működtetővel eddig is zökkenőmentes volt, ez a jövőre
nézve is kívánalom.
A pedagógiai kérdések kapcsán olvashatunk a beiskolázási és tanulmányi helyzetről, a
közösségfejlesztésről és a tehetséggondozásról. Célként fogalmazódik meg a 24 osztály

fenntartása a jövőben is, a képességfejlesztő oktatás felé való elmozdulás, a tanórán kívüli
lehetőségek

jobb

kihasználása,

valamint

a

szakköreink

megőrzése.

Az

iskolai

egészségnevelési és környezeti nevelési programja hosszú távú feladatként szerepel.
Mindezek

ismeretében

a

nevelőtestület,

a

szülői

munkaközösség

és

a

diákönkormányzat is támogatja Balogh László intézményvezetői kinevezését újabb öt
esztendőre.”
Ezt az összefoglalást a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.
Mindezek után az előkészítő nevelőtestületi értekezleten megállapított módon sor
került az intézményvezetői programról szóló titkos szavazásra, melynek eredménye a
következő:
összes szavazat: 51 db
érvénytelen szavazat: 1 db
igen szavazat: 48 db
nem szavazat: 2 db
Az értekezlet zárásaként Piriti János elnök úr megköszönte a részvételt.
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