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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2014. június 30-i, nyílt ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőberényi Kistérségi Óvoda, mint intézmény 2013. június 30. nappal megszüntetésre

került, ezzel egyidejűleg 2013. júliüs 1. hatállyal új intézmény kezdte meg működését,
Mezőberény Város Ovodai Intézménye néven. Az új intézmény alapitásával a megszüntetett
intézmény óvodavezetői megbízását vissza kellett vonni, az intézményvezetői állást Újra

kellett pályáztatni.

A Képviselő-testület 2013. június 24. napon az adott témában 3 határozatot hozott.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 307/2013.(VI.24.)sz. határozatával
Kissné Wagier Mária (Mezőberény, Mátyás király u. 26. sz.), a Mezőberényi Kistérségi
Ovoda óvodavezetőjének az óvodavezetői megbízását 2013.június 30. nappal — a
Mezőberényi Kistérségi Ovoda megszüntetésével egyidejűleg — visszavonta.
A Képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 308/2013.(VL24)sz. határozatában

Mezőberény Város Ovodai Intézménye óvodavezetői feladatainak ellátására — a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi Xxxiii. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5. (17) bekezdése értelmében —

helyettesítési megbízást adott Kissné Wagner Mária (Mezőberény, Mátyás király u. 26. sz.)
részére 2013.07.01 -től, 2014.06.30-ig terjedő időtartamra.

A 309/2013.(YI.24.)sz. határozatával Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a Mezőberény Város Ovodai Intézménye intézményvezetői állására megfogalmazta

pályázati kiírását.
A Mezőberény Város Ovodai Intézménye intézményvezetői álláshelyre 1 db érvényes

pályázat érkezett. Az intézményben történt szerkezetátalakítás és a köznevelési törvényben
bekövetkezett jelentős változások miatt a pályázó visszavonta a pályázatát. A pályázat
eredménytelen volt.



Jelenleg Mezőberény Város Óvodai Intézményének óvodavezetői feladatai helyettesítési
megbízás keretében vannak ellátva, azonban a nevezett megbízás 2014. június 30. nappal
megszűnik.

116/2014.(11L31.) számú határozatával Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Mezőberény Város Ovodai Intézményének intézményvezetői pályázat kiírásáról
döntött. A határozat értelmében a pályázatok beadási határideje 2014. május 07. A megadott
határidőig egyetlen pályázat érkezett, Kissné Wagner Mária (lakcím: 5650, Mezőberény,
Mátyás király utca 26.) részéről.

8212014.(V.20.) számú határozatával az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság
formailag érvényesnek találta Kissné Wagner Mária (5650, Mezőberény, Mátyás király utca
26) pályázatát sokszorosítva továbbította véleményezésre. A Nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 83. * (3) bekezdés e) pontja, (4) bekezdése és a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/20 12.
(VIII,31.) EMMI rendelet 189. -a értelmében a feimtartónak az intézményvezetői
megbízással összefüggő döntése előtt ki kell küldenie az érvényes pályázatot
véleményeztetésre, mely visszaküldésére a véleményezőnek legalább 30 nap áll
rendelkezésére.
A fent említett jogszabályok értelmében az Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a
Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat, az Ovodai Szülői Szervezet, a Közalkalmazotti Tanács
és a Pedagógus Szakszervezet részére küldte ki az érvényes pályázatot, melyek
véleményezése határidőn belül mind a négy szervezet részéről visszaküldésre került.

Határozati javaslat megfogalmazására az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén kerül sor.

Mezőberény, 2014. június 17.

Kohári Beáta
Humánpolitikai ügyintéző



Mezőberény Város Óvodai Intézménye

5650 Mezőberény, Liget tér 5.

Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő—testülete

Polgármesteri Hivatal

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Tárgy: Kissné Wagner Mária pályázó

vezetői megbízatását támogató

szavazás eredménye

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton megküldöm a 2014. június 18 «án délután 18°— kor a Mezőberény Város Óvodai Intézménye

alkalmazotti értekezletén megtartott intézményvezetői állást megpályázó Kissné Wagner Mária

személyét elfogadó szavazás eredményét.

Jelenlévő pedagógusok létszáma: 36 fő

Szavazásban részt vett: 36 fő

Érvénytelen szavazatok száma: -

Pályzga32fő

A pályázatot elutasította: 4 fő

Megállapítás:

A Kissné Wagner Mária megbízását az intézmény alkalmazotti közössége támogatta.

Mellékelten küldöm az alkalmazotti értekezletről készült részletes jegyzőkönyvet, csatolva a jelentéti

ívveL

Mezőberény, 2014. 06. 19.

Szabóné Gecse Éva

Közalkalmazotti Tanács Elnöke



Jegyzőkönyv

Helyszín: Mezőberény, Mosolygó Központi Óvoda
Időpont: 2014.június 18.
Jegyzőkönyv készítés célja: Kissné Wagner Mária intézményvezetői megbízásának

támogatása
A megbízással kapcsolatos szavazás

Jegyzőkönyvet készítette: Torma Sándorné
liitelesítők: Schőn Mihályné, BánűAntalné Sinka Erika
Melléklet felsorolása: Jelenléti ív
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint

Ollé Mária a levezető elnök köszönti ajelenlevőket.

A levezető elnök megállapítja, hogy az alkalmazotti értekezlet határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető személyére javasolja Torma Sándornét, hitelesítőknek Schőn
Mihálynét és Bánfi-Antalné Sinka Erikát. A megjelentek a javaslattal egyetértettek, és
egyhangúlag elfogadták.

A mai nevelotestuleti ertekezletunk azert kerult osszehivasra, mert Kissne Wagner Maria
óvodavezetői megbízatása lejár. Az állás betöltésére fenntartó önkormányzat pályázatot írt
ki. Egyetlen érvényes pályázat került beadásra Kissné Wagner Mária részéről.
A pályázatot az önkormányzat eljuttatta véleményczésre a j ogosultakhoz, akik elolvasták
és véleményezték.

Értekezlet napirendi pontjai:
Pályázatról alkotott vélemények ismertetése

(SzM, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Alkalmazottak
véleménye)

Kérdések feltevése a pályázóhoz, és azok megválaszolása
Titkos szavazás a pályázat támogatásáról, vagy elutasításáról.
A szavazás eredményének ismertetése

A napirendi pontokat a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.

Az Előkészítő Bizottság a véleményeket, és kérdéseket összegyűjtötte. Földesi Lajosné, az
Előkészítő Bizottság elnöke, ismerteti a véleményeket.
A Szülői Szervezet a pályázatot támogatja, és javasolja Kissné Wagner Mária kinevezését
az óvodavezetői munkakör betöltésére.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a pályázót alkalmasnak tartja az intézményvezetői
megbízatásra.
Az Előkészítő Bizottság elnöke ismertette a nevelőtestület kisebb közösségeinek
véleményét.

A levezető elnök megkérdezi Kissné W. M. pályázót, hogy kívánja —e pályázatát szóban
kiegészíteni.
A pályázó nem él ezzel a lehetőséggel.



A levezető elnök megkérdezi a jelenlévökot, hogy felmerült — e még az elhangzottak

alapján valakiben, valamilyen kérdés?

További kérdés nem merült fel a jelerilévőkbcn.

Átadja a Szót a szavazatszámláló bizottság elnökének, aki ismertette a nevelőtestületi

szavazás eredményét.
Ezután Bagita Margit ismertette a szakszervezeti szavazás eredményét is.

A levezető elnök felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás

menetét.
Czinkóczki Agnes ismerteti a szavazás menetét.

A levezető elnök a szavazás idejére szünetet rendel el.

Szünet után a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.

Összes leadott szavazat: 36

Ebből érvényes: 36

Ervénytelen: -

K.W.M megbízását támogatta: 32

Elutasította: 4

Megállapítja, hogy az alkalmazotti közösség Kisné Wagner Mária megbízását támogatja.

A levezető elnök megköszöni a részvételt, és a nevelőtestületi értekezletet befejezettnek

nyilvánítja.

Kmf.

‘ ‘ \ I

jegyzőkönyv Vezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyvhiteiesítő
L



Mezőberény Viros Óvodzi Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító 028138
Telefon /fax: 66/421-870; e-niil: ovoda(cmezoberetw.hu

JELENLÉTI ív

Készült: 2O14,O6.18án
Helye: a Mezőberény Város Óvodai Intézménye Mosolygó Központi Ovodája
Téma: intézményvezető választás

1. Babinszki Györgyné

2. BagitaMargit

3. Bálint Ágota ...‘ .: .

4. Baloghné Kovács Eka .Q
5. Bán_Anta1néSiiikaErika’.

6. BarnánéBodóKrisztina

7. Beján Irén Márta

8. Bereczki Margit

9. Borguláné Balogh Emese

10. Czinkóczki Ágnes 3\.::,L

11. Diós Mihályné

12. Dombi Jmre

13. Elek Mihályné

14. Forróné Hajdu Katalin
I /

15. Földesi Lajosné

16. Husti Katalin

17. Krcag Éva 4J
18. Kertész Béláné

19. Kissné Wagner Mária ..S4.(!..LL’.I1?L1LL
20. Koczka Lászlóné



Mezőberény Város óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138

Telefon/fax: 66/421-870; e-mail: ovoda(mezobereny.hu

21, Komlócíi Lászlóné

22. Korcsok Györgyné

23. Kulcsárné Komiszár Edit

24. Kreiszné Szilágyi Tünde

25. Maczkó Rudolé

26. Máriné Szűcs Ilona

27. Mezővári Szilvia

28. Oláhné Mészáros Tiinde

29. Ollé Man .tLCL’-

30. Pántya Ilona

31.PráthMártaAnna

32. Puskás Rita g—

33. Sáliné Dánosi Piroska

34. Schőn Mihályné

35. Szabóné Gecse Éva

36. Szabóné Tóth Mária ‘.‘

37. Széll Katalin %4.L!
38. Szikes Éva

39. Szilágyiné Kemény Mária

40. Torma Sándomé

41. Tóth Zsuzsana

42. Török Andrea .

43. Turbucz Józsefé

44. Varga Mihályné ::..

45. Verasztóné Rózsavölgyi Mariaim \J.k

46. Zöldhegyi Józsefné





Mezőberény Város Óvodai Intézménye

5650 Mezőberény, Liget tér 5.

Mezőberény Város Önkormányzati

Képviselő—testülete

Polgármesteri Hivatal

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Tárgy: Kissné Wagner Mária vezetői

programjának szavazati eredménye

Tisztelt Jegyző Úr!

Ezúton megküldöm a 2014. június 18-án délután 17°°-kor a Mezőberény Város Óvodai Intézménye

nevelőtestületi értekezletén megtartott intézményvezetői állást megpályázott program szavazati

eredményét.

Jelenlévő pedagógusok létszáma: 22 fő

Szavazásban részt vett: 21 fő

Érvénytelen szavazatok száma: 2

Pályázatot tárnqgatta: 17 fő

A pályázatot elutasította: 2 fő

Megállapítás:

A Kissné Wagner Mária által megfogalmazott Mezőberény Város Óvodai Intézménye vezetésére

vonatkozó pályázatot az intézmény nevelőtestülete támogatta.

Mellékelten küldöm a nevelőtestületi értekezletről készült részletes jegyzőkönyvet, csatolva a

jelenléti ívvel.

Mezőberény, 2014. 06. 19.

Szabóné Gecse Éva

Közalkalmazotti Tanács Elnöke



Jegyzőkönyv

Helyszín: Mezőberény, Mosolygó Központi Óvoda
Időpont: 2014.június 18.
Jegyzőkönyv készítés célja: Vezetői pályázat véleményezése

Kérdések a pályázóhoz
Vezetői pályázattal kapcsolatos szavazás

Jegyzőkönyvet készítette: Torma Sándorné
Hitelesítők: Tóth Zsuzsanna, Szabóné Tóth Mária
Melléklet felsorolása: Jelenléti ív
Jelen vannak: A csatoltjelenléti ív szerint

Siklósi István Polgármester Ur

Ollé Mária a levezető elnök köszönti a jelenlevőket.

A levezető elnök megállapítja. hogy a nevelőtestületi értekezlet határozatképes.

Jegyzőkönyvvezető személyére javasolta Torma Sándornét, hitelesítőknek Tóth
Zsuzsannát ás Szabóné Tóth Máriát. A megjelentek ajavaslattal egyetértettek, ás
egyhangúlag elfogadták.

A mai nevelőtestiileti értekezletünk azért került összehívásra, mert Kissné Wagner Mária
óvodavezetői megbízatása lejár. Az állás betöltésére fenntartó önkormányzat pályázatot írt
ki. Egyetlen érvényes pályázat került beadásra Kissné Wagner Mária részéről.
A pályázatot az önkormányzat eljuttatta véleményezésre ajogosultakhoz, akik elolvasták
ás vélernényezték.

Értekezlet napirendi pontjai:
Pályázatról alkotott vélemények ismertetése

(SzM .‚ Szlovák Nemzetiségi Onkormányzat, Alkalmazottak
véleménye)

Kérdések feltevése a pályázóhoz, és azok megválaszolása
Titkos szavazás a pályázat támogatásáról, vagy elutasításáról.
A szavazás eredményének ismertetése

A napirendi pontokat a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta.

Az Előkészítő Bizottság a véleményeket, ás kérdéseket összegyűjtötte. Földesi Lajosné, az
Előkészítő Bizottság elnöke, ismerteti a véleményeket ás felteszi a megfogalmazott
kérdéseket a pályázóhoz.
A Szülői Szervezet a pályázatot támogatja, ás javasolja Kissné Wagner Mária kinevezését
az óvodavezetői munkakör betöltésére.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a pályázót alkalmasnak tartja az intézményvezetői
megbízatásra.
Az Előkészítő Bizottság elnöke ismertette a nevelőtestület kisebb közösségeinek
véleményét, ás feltette az összegyűjtött kérdéseket a pályázónak.

A pályázó megválaszolja a feltett kérdéseket.



1. A pályázó nem tér ki részletesebben a Berényke Pedagógiai Program erősségeire.

Kíván —e és ha igen hogyan a programban megfogalmazottakra építeni?

K.W.M.: A pályázatban többször is idézett a programból, és a pedagógiai programot

kézikönyvként kell használni mindenkinek. Amit fontosnak tartott, beleírta a pályázatba.

2. Hogyan képzeli a problémás családok felelősségérzetének felébresztését? „ Problémás

családokban a felelősségérzet felkeltése.” Hogyan gondolod ezt?

K.W.M.: Fel kell térképezni a problémát, és felébreszteni a szülőben a felelősségérzetet a

gyermekei iránt.

3. Az elkövetkezendő időszakban kíván-e foglalkozni az IPR pályázattal?

K.WM: Ha a feltételek adottak lesznek, igen.

4. „A dolgozók egészségének védelme, mentálhigiénés támogatás, problémák esetén

segítségadás, megolciáskeresés.” (13.o.)

Az eddigiekben volt-e rá példa, ill. a jövőben ezt hogyan szeretnéd megvalósítani?

K.W,M,: Sokszor van rá példa, de nem csak a segítő beszélgetésre gondol. Szervezett

balesetvédelmi, elsősegélynyújtó tanfolyamokat. A komfortérzet javítását is szolgáló

intézkedései p1. nyílászárócserék szorgalmazása, vizes helyiségek felújítása...

5. „ A pedagógusok kötelezettségeinek köre bővült, mely elsősorban a pedagógiai

munkára vonatkozik abban a tekintetben, hogy mindenkinek képességei legjavát kell

nyújtania legjobb tudása szerint nevelni a rábízott gyermekeket.” (4. o /2.1)

Hogyan értelmezi a pályázó, hiszen eddig is ezt tettük, vagy megkérdőjelezi eddigi

munkánk.hatékonyságát?

K.WM.: Ezt a helyzetelemzés részben fogalmazta meg, nem kérdőjelez meg semmit, A

Nemzeti Köznevelési Törvény elemzése során vetődött fel, ezt várják el magasabb szintről

tőlünk.
Az állam szerepvállalásának erősödése. Ezt már a tanévnyitó értekezleten is elmondta.

6. „Egyenlő partneri kapcsolatot építettem munkatársaimmal” (15. o)

Fejtse ki a pályázó részletesebben ezt a gondolatot!

K.W.M.: A Rogers-i hármas egységet követi (empátia, feltétel nélküli elfogadás,

hitelesség). Minden muiikatársával egyformán bánik, legyen az dajka vagy óvónő.

7. „A vezető felelős a beosztottakért, biztosítani kell a megfelelő munkakörülményeket,

pozitív légkört, mert a munkatársak jóléte nagymértékben befolyásolja a személyes és

szervezeti teljesítményt”
Hogyan gondolja ennek a légkörnek és munkakörülményeknek a biztosítását, a

megvalósítását?



K.W.M.: Nem a célok között, hanem a hitvallásában szerepel, ezt vallja. Ezek nem

gondolatok, így kellene minden oviban történnie. Elengedhetetlen a szeretetteljes

légkör az óvodában.

8. „Cél: a gyermekek, a szülők, a pedagógusok jogainak érvényesítése”

Mit ért a pedagógusok jogain? Csak a törvényesség betartására törekszik, vagy humánus

szempontokat is figyelembe kíván venni?

K.WM.: Rosszul esik neki a kérdés. Eddig is messzemenően humánus volt. Ha ajogokat

megnézzük, egyébként benne van a humánum is. Idéz a pedagógusok jogaiból.

9. Kíván e támaszkodni a jövőben és ha igen, hogyan azoknak a kollegáknak szakmai

tudására, tapasztalatára, emberi értékeire, akik évtizedek óta dolgoznak a város óvodáiért,

és óvodásaiért?

K.W.M.: Minden ember értékes, mindenkit elfogad feltétel nélkül, hibáival együtt.

Mindenkinek a munkája fontos. Eddig is épített a kollégák tudására. Felsorolja, miben

vettek részt a kollégák (belső képzések, tapasztalatcserék megszervezésében,

dokumentumok egységesítésében, SNI-s gyermekek fejlődési feltételeinek

megteremtésében). Es ezután is szeretne támaszkodni a kollégákra az elkövetkezendő

feladatok megoldásában (önértékelés kidolgozása, SNIs gyermekek fejlesztése,

tehetségígéretek gondozása, pedagógiai dokumentumok vizsgálata, portfólió készítés,

szakmai munkaközösségek létrehozása).

10. Pályázatában több helyen említi és kiemeli az intézmény dolgozóinak példaértékű

munkáját és szakmai felkészültségét. Ennek ellenére 25 éve nem kapott magasabb szintű

kitüntetést, és elismerést egyetlen egy mezőberényi óvodapedagógus sem.

Ezért örültünk annak, hogy pályázatában megfogalmazza szádékát erre vonatkozóan is.

Ha itt most részletesebben beszélne az intézményi díj bevezetéséről! (Ki terjeszti fZil, ki

dönti el, milyen szempontok alapján)

K.W.M.: Szeretnék előbbre kerülni. Egy közösséggel kidolgozni a kritériumokat, és a

közösség szavazással dönti el. Szempontsort kell kidolgozni. Szeretné, ha ez közös döntés

lenne.
A MVOI saját díja lenne. Ezután akár országosan is fel lehetne terjeszteni valakit, de

ehhez szervezeti kultúra kell.

11. Következő kérdésünk az előzőekhez kapcsolható, mely a teljesítményértékelésről szól.

A teljesítményértékelés nincs ellenőrzés nélkül. Van — e szándékában a pályázónak

nagyobb hangsúlyt fektetni a vezetői ellenőrzésre, és az intézményi teljesítményértékelés

kidolgozására?

K.W.M.: Intézményi önértékelés a következő évre nyúlik át. Támogató belső ellenőrzést

képzel el. Már a dokumentumok formai ellenőrzésével elkezdődött, a tartalmi ellenőrzés

ezután következik, ajövő évi munkatervben lesz benne. Vizsgálná, hogy a Pedagógiai

Programban megfogalmazottak tükröződnek-e a dokumentációban.

12. Társadalmi integráció, felzárkóztatás —,‚Minden gyermek joga, hogy sajátos nevelési

igényének megfelelő ellátásban részesüljön és biztosítanunk kell számukra”

HHH — s gyermekek száma egy tagóvodában megnövekedett az elmúlt években.



Tervez — e a pályázó ezzel kapcsolatban humánerőforrás illetve szakmai fejlesztéseket?

K.W.M.: Igen, de az is kell hozzá, hogy Ott is meg legyen az akarat. Minél több embert

beiskolázni, csak nem jelentkeznek toábbképzésre. Mindenki próbáljon maga is tenni

azért, hogy ott megváltozzanak a körülmények.

Földesi Lajosné kérdése: Megszűnt az állami támogatás a képzésekre, saját erőből

nehezen tudjuk finanszírozni. Milyen módon támogatja a képzéseket? (esetleg az

Önkormányzat)

K.W.M.: Össze kell írni a továbbképzési igényeket, ás továbbképzési tervet kell készíteni

előre 5 évre. Ennek megfelelően lehet tervezni a költségvetésben, és a fenntartónál esetleg

kiharcolni a finanszírozást, vagy a támogatást.

13. Pályázatában említést tesz arról, hogy milyen fontosnak tartja a szakmai

munkaközösségek létrehozását, illetve az intenzív belső tapasztalatcseréket, melyek az

elmúlt években háttérbe szorultak.
A belső tapasztalatcseréket milyen formában, ás milyen rendszerességgel kívánja

megvalósítani?
Milyen munkaközösségek létrehozását kívánja támogatni, melyek szintén évek óta nem

működnek intézményünkben.

K.W.M.: A szakmai munkaközösségek létrehozását támogatná. Sok anyagot adott már

ezzel kapcsolatban, innen a pedagógus közösségnek kell lépnie. Jogszabályi háttér ehhez

segítséget nyújt. Belső tapasztalatcseréket, továbbképzéseket preferál. (mindenki kap egy

témát, ezt kidolgozza, ás bemutatja, hogyan csinálják.) Most is lesz ilyen a tanévzáró

értekezleten — kísérletező-cselekvő tapasztalatszerzés — hogyan csináljátok Ti. tanuljunk

egymástól.

14. „Az óvodai férőhelyek száma 2013. szeptember I -től — központtá alakított óvoda

megnyitásával — megoldottá vált, teljesíteni tudjuk ajogszabály által előírt kritériumot.”

Városi pletyka vagy valóság az, hogy a Mosolygó óvoda két csoporttal bővül? Tekintettel

arra, hogy a gyermek létszámok alakulása talán nem teszi indokolttá a már meglévő

férőhelyek bővítését.
Mi indokolja ezt, mi a következménye? (Egy óvodát bezárunk, személyeket bocsájtunk

el?)

K.W.M.: Átadja a válaszadás jogát ajelenlévő Polgármester Úrnak.

A levezető elnök megkérdezi Kissné W. M. pályázót, hogy kívánja —e pályázatát szóban

kiegészíteni.
A pályázó nem él ezzel a lehetőséggel.

A levezető elnök megkérdezi ajelenlévőket, hogy felmerült — e még az elhangzottak

alapján valakiben, valamilyen kérdés?
További kérdés nem merült fel ajelenlévőkben.

A levezető elnök megkérdezi ajelenlévőket, hogy elfogadják-e a kérdésekre adott

válaszokat.
A jelenlévők a válaszokat egyhangúlag elfogadják.



Átadja a szót a szavazatszámláló bizottság elnökének, akit május 29 —i értekezletünkön

megválasztottuk.

Czinkóczki Ágnes ismerteti a szavazás menetét.
A levezető elnök a Szavazás idejére szünetet rendel el.

Szünet után a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.

Összes leadott szavazat: 21
Ebből érvényes: 19
Ervénytelen: 2
A pályázatot támogatta: 17
Elutasította: 2

Megállapítja, hogy a nevelőtestület az intézmény vezetésére beadott pályázatot támogatja.

A levezető elnök megköszöni a részvételt, és a nevelőtestületi értekezletet befejezettnek

nyilvánítj a.

Kmf.

jegyzőkönyv vezető jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő



Mezőberény Város Óvodai Intézménye
5650 Mezőberény, Liget tér 5.
OM azonosító: 028138

Telefon /fax: 66/421-870; e-mail: mezobeyhu

Jelenléti ív

Készült: 2014.06.18-án a Mezőberény Város Óvodai Intézménye Mosolygó
központi óvodájában

Tárgy: Vezetői pályázat véleményezése

1. Bagita Margit

2 Baloghne Kovacs Erika 3- 1’- —4

3. Bereczki Margit

4. Borguláné Balogh Emese „:—

5. Czinkóczki Ágnes ...I; :‚.:

6. Forróné Hajdu Katalin .‘:

7. Földesi Lajosné

8. KarcagÉva .‘..

9. Kertész Béláné

10.Kissné Wagner Mária ...-

11 .Koczka Lászlóné

12.Kreiszné Szilágyi Tünde

13.Kulcsárné Komiszár Edit.. .L2

14.Olábné Mészáros Ttnde

15.Ollé Mari

16.Práth Márta Anna

17.Sálmé Dánosi Piroska



18.Szabóné Gecse Éva

19.Szabóné Tóth Mária

20.Széll Katalin 4
21.Szikes Éva Júlia

22Szi1ágyiné Kemény Mari

23.Torma Sándomé

24.Tóth Zsuzsanna .

25Verasztóné Rózsavölgyi Mariann

26Zöldhegyi Józsefné



A MVÓI — nek Szülői munkaközösségének véleménye az óvoda vezetői munkakörre

benyújtott pályázatról

Pályázó: Kissné Wagner Mária

- A pályázat jól tükrözi, hogy a pályázó ismeri az intézmény adottságait, lehetőségeit.

- A szakmai munka bemutatása reális.

- A vezetői programjában célul tűzte ki, a gyermekközpontú nevelést, a gyermekek

érdekeinek védelmét, az érzelmi nevelést, a szocializáció biztosítását.

Hangsúlyt fektet a gyermeki személyiség kibontakoztatására a tehetség gondozásra, az

egészséges életmód kialakítására.

- Epít az eddig kialakított eredményekre, melyeket céltudatosan kíván fejleszteni.

- Figyel a szülők igényeire, támogatja az óvodai dolgozók tovább képzését.

- tartalamas vezetői programjában összefoglalja az elkövetkezendő évek feladatait és

megvlósításának tervezését.

Mindezek alapján pályázatát támogatjuk, javasoljuk Kissné Wagner Mária kinevezését az

óvodavezetői munkakör betöltésére.

4 f

Mezőberény, 2014. június. 13. Földesi Lajosné

Előkészítő Bizottság
Elnöke
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Jelenléti ív

Készült: 2014. június. 12.
Mosolygó Központi Ovoda
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Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől

5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21.

Tárgy: 40/2014. (V1 03.) számú SZNÖ

határozat mcgkildése

Siklósi István
polgármester
Mezöberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

5650 Mezőberény
Kossuth tár 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellekelten kuldom a Mezobei enyi Sziovak Nemzetisegi Önkormanyzat Kepviselo-testulete

határozatát a Mezőberény Város Óvodai Intézmény intézményvezetői pályázatról.

Mezőberény, 2014. június 9.

Tisztelettel:

Cservenák János sk.
elnök

I l ‘ (

JT; (1 —

2014 JÚN 1

—

r )



Az Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. júniJs 3-án 14 órától

megtartott rendidvüli ülésének jegyzőkönyvéből

Q1jl.O3.számúSZNÖhatározat:

A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezési

jogával élve, támogatja Kissné Wagner Mária pályázó megválasztását a Mezőberény

Város Óvodai Intézmény intézményvezetői munkakorére. A Szlovák Nemzetiségi

Onkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák János elnököt, hogy a

meghozott határozatról Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testületét

értesítse.

Felelős: Cservenák János elnök

Határidő: 2Ol4 június 3O

k.ntf.

Csen’enák János Bartó Andrásné

elnök jegyzőkönyv hitelesítő

A kivonat híteléül:

(

O1ejié Mertz Judit L
jegyzőkönyv-vezető



Mezőberény Város Jegyzője

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.

Mezőberény Város Óvodai Intézményének

Szakszervezete

Tárgy: Kissné Wagner Mária

vezetői pályázatának véleményezése

Tisztelt Jegyző Úr!

Pályázata előremutató, haladó gondólkodást tükröz, melyben a dolgozók érdekeit is
figyelembe veszi.

Szóbeli kiegészítésében arról beszélt, hogy szorosabbra kívánja fűzni együttműködését a
szakszervezettel.

A Mezőberény Város Óvodai Intézménye szakszervezete él véleményezési jogával.
A pályázatot minden tag elolvasta, a szóbeli kiegészítést elfogadta.

Titkos szavazással, egyöntetű igennel támogatja Kissné Wagner Mária vezetői pályázatát.

Mezőberény, 2014.06.19

Ollé Mária

titkár




