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Előterjesztés
Iskolaigazgatói megbízással kapcsolatos véleményezési eljárás
Tisztelt Képviselő-testület!
A Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerülete levélben
kereste meg Önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy a Nagycenki Széchenyi
István Általános Iskola igazgatójának, Hüse Gabriellának 2014. július 31-én
lejár az 5 éves magasabb vezetői megbízása.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „az intézményvezető kiválasztása –
ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A
pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és
a nevelőtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető
harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező”.
Az Nkt. 68. § (1) bekezdése és a 83. § (3)-(5) bekezdései szerint:
Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény,
többcélú intézmény vezetőjét – nevelési-oktatási intézmény esetében a
nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó intézmény
székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési
önkormányzat, szakképző iskolában a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter bízza meg
öt évre.
A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő
döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető
önkormányzat véleményét.
Az iskolaigazgatói álláshelyre 1 pályázat érkezett, Hüse Gabriella jelenlegi
iskolaigazgató pályázata.
Hüse Gabriella 2009. augusztus elseje óta látja el a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola vezetését. Munkájában szorgalmas, kitartó, agilis, és jó
kapcsolatot teremtett mind a fenntartó központtal, mind az önkormányzatunkkal.

Pályázata figyelembe veszi a tényfeltárás alapján az iskola erősségeit,
gyengeségeit, és a pedagógus társaival együtt törekszik arra, hogy az intézmény
a kistérség jövőben is megmaradó közoktatási intézménye legyen. (Pályázat
mellékelve).
Javasolom Hüse Gabriella
véleményét.

megbízását,és a képviselő-testület támogató

A teljes pályázati anyag kiküldésre kerül, kérem bizalmasan kezelni!

……./2014.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete –megtárgyalta az
iskolaigazgató Intézményvezetői állásra beadott pályázatot, és támogatja Hüse
Gabriella iskolaigazgató kinevezését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg
Kunó Intézményfenntartó Központ Soproni Tankerületét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Csorba János polgármester
Nagycenk, 2014. május 20.
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