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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2014. május 22-én 14 órakor a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola 

intézményvezetői választásán. 

I. - Siskáné Dany Mária levezető elnök köszönti a jelenlévőket. Ismerteti a  

választás menetét.  

- Felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Borsosné Zsuppányi Ildikót és Németh 

Editet. A nevelőtestület egyöntetűen elfogadta a jegyzőkönyv vezetésére 

felkért személyeket. 

- A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Kádár Gábort. A nevelőtestület 

egyöntetűen elfogadta a személyét.  

- Javaslatot tett a szavazatszámláló bizottság tagjaira, akiket a nevelőtestület 

egyöntetűen elfogadott. 

- Javaslatot tett a szavazatszedő bizottság tagjaira, akiket a nevelőtestület 

egyöntetűen elfogadott. 

Tagok:  Schuhné Kern Zsuzsanna 

  Tóth-Gergyéné Tuboly Marianna 

  Wágnerné Csiszár Eleonóra 

II. Kovács Henrietta köszönti a jelenlévőket. A KLIK nevében kéri a nevelőtestület 

segítségét az intézményvezető választással kapcsolatban.  

III. Mátai Ferenc pályázatának véleményezése.  

Lévai Ferencné és Siskáné Dany Mária felolvasással ismerteti a következő 

véleményezéseket: 

- Alsó tagozatos magyar nyelv és irodalom munkaközösség 

- Felső tagozatos magyar nyelv és irodalom munkaközösség 

- Idegen nyelvi munkaközösség 

- Matematika munkaközösség 

- Testnevelés munkaközösség 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

- Nevelőtestület összegző véleménye 

- Diákönkormányzat 



- Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Intézményi Tanácsának 

véleményezése 

- Közalkalmazotti Tanács, szakszervezet közös véleményezése 

- Szülői Munkaközösség 

IV. Szakmai kérdésekre való válaszadás: 

- Mátai Ferenc: Történeti visszatekintéssel kezdtem a pályázatot (2003-tól). 

Köszönetet mond a nevelőtestületnek az elért közös munkáért. 

- Német nyelv szerepének erősítése 

- Sakkpalota (államilag támogatott sport) – mindennapos testnevelés 

keretében kerülne bevezetésre.  Minden évben egy elsős osztály (1.c). 

- Orosz nyelv  bevezetése – klubnapközi keretében  

- Klubnapközi (nem újdonság, volt már az intézményben) 

Heti meghatározott, tantárgyfelosztásban szereplő foglalkozások. 

Hasznos   időtöltés érdekében történne. Jövő évtől kezdődne. 

- Leánysportok. Visszatérünk a kötélugrásban való versenyeztetésre. 

-  Tantermek: „Nyugiszoba” Jó ötlet. Lehetőség szerint. 

-  Beiskolázás: Nem igaz az a negatív vélemény, hogy a beiskolázás nem 

sikerült. 

-  Adatok hibái. Javításra kerülnek. 

-  Pénzkérdés: Minden városvezető  tudja, a felújítási gondjainkat. Jelen 

pillanatban nincs pályázat rá. 

-  Ígéretet tettem a szorosabb kapcsolattartásra (óvodák) . 

-  Zárógondolat: Amit együtt elhatároztunk, azt jól csináljuk. Ebben bent 

van a tantestület is. 

 V. Hozzászólások: 

Csiszár Attila: Minél  több gyerek van egy intézményben, a fenntartók annál 

jobban fogják megítélni, azért tartom fontosnak a beiskolázási létszámot. Ha 

többen vagyunk , az soha nem baj. 

Jónás Csabáné: Most az 1. évfolyamon többen vagyunk, de ezt egy törvényi 

változás okozta. A mostani beiskolázás ugyanolyan sikeres volt, mint az előző.  

Siskáné Dany Mária: Megállapítom, hogy a nevelőtestület szavazóképes. 

A szavazatszámláló  bizottságnak átadja a szükséges dolgokat. 

Szavazás a nevelőtestület részéről. 

Szakmai szavazás eredményét ismertette Schuhné Kern Zsuzsanna (szavazatszedő bizottság): 

  50 fő szavazott 

  48 fő támogatta  2 fő nem támogatta Mátai Ferenc pályázatát. 



Alkalmazotti közösség értekezlete 

- Siskáné Dany Mária ismertette a szavazás menetét. Átadta a 

szavazatszedő bizottságnak a szükséges dolgokat.  

- Szavazás a pályázó személyére. 

- A pályázó személyére való szavazás eredményét ismerteti Schuhné Kern 

Zsuzsanna : 

54 aláíró közül 52 fő szavazott. 

48 fő támogatta, 4 fő nem támogatta Mátai Ferenc személyét. 

 

 

kmf. 

 

 

_____________________________    ___________________________ 

     Borsosné Zsuppányi Ildikó          Németh Edit 

 

 

________________________________ 

Kádár Gábor 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 


