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Klebelsberglotézményfenn
taltó Központ
NYILATKOZAT

Tankerület neve:KLIK Kisbéri Tank€ r ülete
Intézmény neve (címe): Bakonysrírkrínyi Fekete István Általános

Iskola 2861

Bakonysárkány, Békeutca 54.
Pályázó neve:BenisnéManner MeIinda
NéhIánysoros szakmai indoklás:
Ismerema pá1yl2ó eddigi vezetói tevékenységét,
aá kiemelkedőnek, példamutatónaktaItom.
Az általa vezetettintézménynek
a kistérségben
elismeltségetvívott ki. A benyújtottszakmai
programjarendelkezik shatégiaicélol.kal,az intézrnény
fejlesáéséttaltja szem előtt. szakmai
munkáját az újszemléletiipedagógiai megközelítésjellemzi.FolyaÍlatos képzésekkel
fejlesái
pedagógusiésvezetői képességeit.
Fentiek alapján:

JAVASLOM

NEM JAVASLOM

(Megfelelót kéremaláhú2ni!)

Felelősségteljesen kijelentem, hogy a páIyétzatieljfuás a hatályos jogszabályoknak
jogosultak élhetteka véleménynyilvánítási
megfel€lóen zajlott le, a véleménynyilvánításra
jogukkal a jogszabályban meghatitozotthatáridő biztosíttísával.
Kelt:Kisbér.2013.iúnius28.
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KlebelsbergIntézményfenn
taltó Központ
NYILATKOZAT

Tankerület neve:KLIK Kisbéri Tankerülete
Intézmény neve (címe): Bakonysarkanyi Fekete István A|talános Iskola 2861
Bakonysárkány,Békeutca 54.
Pályázó neve:BenisnéMannerMelinda
Néhánysoros szakmai indoklás:
Ismerema pály.íZó eddigi vezetői tevékenységét,
azt kiemelkedőnek, példaÍnutatónak
taItom.
Áz általa vezetettintézménynek
a kistérségben
elismefiségetvívott ki. A benyújtottszakmai
programjarendelkezik statégiaicéloltal, az intézmény
fejlesztését
taltja szem előtt. szakmai
pedagógiaimegközelítésjellemzi.
munkájátaz újszemléletű
FolyaÍnatos
képzésekkel
fejlesái
pedagógusiésvezetőiképességeit'
Fentiek alapján:

JAVASLOM

NEM JAVASLOM

(Megfelelőt kéremaláhúzni!)

Felelősségteljesen kijelentem, hogy a páIyázati eljfuás a hatáyos jogszab.ílyoknak
jogosultak élhetteka vélemén)nyilvlínítási
rnegfelelően zajlott le, a vélemén1,lyilvánításra
jogukkal a jogszabályban meghatitozotthatfuidő biztosításával'
Kelt:Kisbér,2013.június28.
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AKA.BÁxoNY$iRl(iNY-vÉRTEsIcTIÜLY
Közl'.s IcAzGÁTÁsÚ KTzoKIAT,i$

INIÉZMÉNY

ÁLTAI"iNos IsKoLÁ ÉsTYoDA

AITAlÁNos

IsKoLA

2861 Bakonvsárkránv.Békeút54.
TeL:34-3'17-122

49/2013t1

JEGYZÓKONW

Készült:ÁltallínosIskola, Bakonysárkiny, 2013. május 29-én17 ónító|, az e|i5készitb
alkalmazotti közösség értekezletén.
Jelen vannak:az ABv KIKI Általános Iskola nevelói 14 Íö ésl fő közalkalmazott. Lrísd
jelenlétiívben.
Napirendi pont:
Előkészítenia ,,vélemérryező,'
aÍka|mazottiértekezletet
a vezetói pályázatokól.
Az értekezletemenete:
SzékelyMrárton(SzM) megállapítja,hogy az értekezlethatárczatképes.
FelkériSzabó
Magdolnál a jegyákön}.v vezetésére
ésRumán sándort annakhitelesítésére.
szM ismertetiaz,,előkésátő'' n€velőtestületi értekezletenelfogadottakatúgymirtt:
. titkos lesz a szavazat'a szayaz^Íi
|aponrajtl |esz apá|yázó ne]'emellett,,Támogatom''és
a szavazit ha nincsjelölve egyik scm vagy
',Nemíímogatom''felíratok'Érvényelen
minkétlehetőség.jelölve
van.
. a szayazabzám|á|óbizottságaz előkészítőbizottság2 ta8ia székelyMárton ésRumán
sándor.
. a pályÁzók kifejthessék
pályázatukatlegfeljebb10p€rcben és5 p€rcben maximáljuka
testülethozzászólási idejét.
Az alkalmazottiközösség a fentieketegyhangű|agmegszavazza.
SzM javasolja,hogya véleményező
n€ v előtestiiletiértekezlet
2013.május30.n 16órátóllegyen,
ezt követően pediga véIemérryező
jelenlév
alkalmazottiértekezlet.
A
ők e^ ÍnegszAyazÉ*".

f.u N:.*-

? \ .. >l-,-r...

Rumán Sándor,jegyzókönyv hitelesító
Bakonysárkíny' 2013.május29.

ÁkaBakon]'sálkán'r'
V.rIeskel]leiV
(0/is ]0ir/"oalású
KÖzokl.iás
IJr1eznliny
^ ]i]Í]ÍJs
sk0|aés0Voda
A ] l a | á nkoks0 1 a
2.'n ari(.]]':nknny
Bek.úl54

értekez|etre
ívaz e|őkészítő
aIkaImazotti
Je|enléti
2013'május29.17óra

1.

BekeIldikó

pedagógus

2.

Benis István

pedagogus

3.

BenisnéM' Melinda

pedagógus

4.

i nita
G v Ú s z i n éR o h o n c z A

pedagógus

5.

Malcsik Józsefné

peoagogus

6.

Molnár Gábor

pedagogus

7.

Mór Mária

pedagogus

8.

Benczik Edit
Prosszerné

peoagogus

9.

Rumán Sándor

pedagogus

1 0 . Srnid Már1a

pedagogus

11.

pedasósu5

Szabó Magdolna

1 2 . SzékelvEmese
SzékelyMárton
1,4. SzroghneP. Zsuzsanna
15.

BaurJudit
Bialosné

peoagogus
pedagogus
pedagogus
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:AltalánosIskola'BakonysáÍkiny,
2013' május29-én16 órától, az előkészítő
nevelótestületiközösség értekezletén.
Jelenvannak:
az ABV KlKI AltalánosIskolaneve|öil4 [ö' Lásdjelenleti
ivben.
Nuoir"ndiooot'
Előkészítenia ,,véIeményező''
nevelőtestületiértekezleteta vezetői pályriaatokól.
Az éítekezlete
menete:
SzékelyMrirton (SzM) megállapítja'hogy az é ekezlet határozatképes.
Felkéri Szabó
Magdolnát ajegyzőkön}'v vezetésére
ésRumán SándoÍ annakhitel€sítésére.
A nevelő testiilet által elfogadottelőkészítőbizottság szM, elnök, szabó Magdolna és
Rumán Sándor tagokj avaslatotteszneka ',véleményező''
étekezletlebonyolitásáÉ:
SzM ismeItetia szavazásmódját:titkos lesz a szayazAt,a szayazati|aponrajtalesz a pályázó neve
mellett,,Támogatom''
és,Nemtámogatom..
felíratok'
Ervén}telen
a szavazatha nincsjelölve
egyiksemvagyminkétlehetőségjelölve
van.
Javaslatot
kéra szavazatszámláló
bizottsá$a.Mór Mríriaaz előkészítő
bizottság2 ta&iátjavasolja
székelyMártoütésRumánSándort.Kéritovábbá,hogya szavazatszámlálás
nyíltlegyen.
A tadtestületezt elfogadjaésmegszavazza.
SzM javasolja,hogya pályázókfejthessék
ki pályázatukat
legfeljebb10percbenés5 percben
maximáljaa nevelőtestülethozzászólásiidejét.
A nevelőtest.ileteá Ínegszavazza.
szM javasolja,hogyaz alkalmazotti
értekezlet
l6 órától,a mai naponlegyen.A véleményezö
nevelőtestiileti
éftekezlet
2013'május30-n,eztkövetőenlegyena véleményező
alkalmazotti
jeIen|érők
énekez|et.
A
e/tmegsza\azták.
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SzabóMag'dolna
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SzékelyMrírton,bizottság elnöke

I
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RumlánSándor'j egyzőkön}.v hitelesítő
Bakonysárkány,2013'május29.
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Készült:AltalánosIsko]a,BakonysáÍkány,
2013'május29-én16 órától' az előkészítő
nevelótestületiközösség éíekezletén.
Jelenvannak:az ABv KIKI Általrínos
Iskolanevelői 14 fő. Lásdjelenlétiívben.
Napirendi pont:
Előkészítenia ,,véIeményező''
nevelőtestületiértekezleteta vezetői pályázatokól.
Az éítekezlete
menete:
székelyMá.ton (SzM) megállapítja'hogy az éItekezlethatározatképes.
Felkéri Szabó
Magdolnát ajegyzőkön}'v vezetésére
ésRumán Sándolt arrnakhitelesítésére.
A nevelő testiilet által elfogadottelőkészítőbizottság szM, elnök, szabó Magdolna és
Rumán Srindortagokj avaslatotteszneka ,,véleményező''
étekezletlebonyolítlbáÍa:
SzM ismeltetia szavazásmódját:titkos lesz a szayazAt,a szayazati|aponrajtalesz a pályázó neve
mellett,,Támogatom''
és,Nemtámogatom..
felíratok'
Ervén),telen
a szavazatha nincsjelölve
egyiksemvagyminkétlehetőségjelölve
van.
Javaslatotkéra szavazatszámlálóbizottsá$a. Mór Mária az előkészíto
bizottság2 ta&játjavasolja
székelyMártodtésRumánSándort.Kéritovábbá,hogya szavazatszámlálás
nyíltlegyen.
A tantestületezt elfogadjaésmegszavazza.
SzM javasolja,hogya pályázókfejthessék
ki pályázatukat
legfeljebb10percbenés5 percben
maximáljaa nevelőtestülethozzászólásiidejét.
A nevelőtestületeá Ínegszayazza.
szM javasolja,hogyaz alkalmazotti
értekezlet
l6 órától,a mai naponlegyen.A vélemenyezö
nevelőtestiileti
éftekezlet
2013'május30-n,eztkövetőenlegyena véleményező
alkalmazotti
jeIen|él
énekez|et.
A
ők e/tmegsza\azták.
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SzékelyMrírton,bizottság elnöke
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RumlánSándor'j egyzőkön}.v hitelesítő
Bakonysárkány,2013'május29.
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Jr'GYZŐKÖNYV

Készült:Áltáános Iskola, Bakonysrárkriny,2013. május 29-én16 órátóI, az e|őkészítő
közösség értekezletén.
neve|ótestiileti
ívben
Iskolanevelői l4 fti. Lasdje|enléti
-Ie|en
vannak:az A-E!VKlKI ÁlLali{nos
oont,
N-uoi."ndi
-_.__
nevelőtestületiértekezleteta vezetői pály&átoklól.
si-kéoít*i u ,,vé1ernényező,,
Az éItekezletemenete:
lelkéri Szabó
székelyM|áÍton(szM) megállapítja'hogy az éfiekezlethatáÍozatképes.
ésRumán sándort annakhitelesítésérc.
Magdo|nát ajegyzőkönyv vezetésére
A nevelő testiilet által elfogadottelőkészítőbizottság szM. elnök, Szabó Magdo|aa és
lebonyolításlíÍa:
éÍtekezlet
Rumán sríndoltagokjavaslatotteszn€k a ,,véleményező''
rajtalesz a pályiizó neve
|apon
SzM ismertetia sávazás módját:titkos lesz a szayazat,a s7ÁvazaÍi
a szavazatha nincsjelölve
mellett,'Támogatom,'és,Nem támogatom''felíratok.Éwénytelen
van.
egyiksemvagyminkétlehetőségjelölve
j
Javaslatotkéra szavazatszámlálóbizottságra.Mór Mária az előkészítőbizottság2 tagját avasolja
székelyM|ártontésRumán sándort.Kéritovábbá'hogy a szavazatszámlálásnyíltlegyen.
A tadtestületeá elfogadjdésfiegszayazza.
legfeljebbl0 percbenés5 percben
ki pályázatukat
a,hogya pályfuókfejthessék
SzM j avasolj
maximáljaanevelő testülethozzászólási idejét.A neveló testiiletezt megszayezza'
értekezl€ t16órától,a mai naponlegyen.A véleményező
SzM javasolja,hogyaz alkalmazotti
alkalmazotti
nevelőtestétiértJiezlet20l3.május30.n,eztkövetőenlegyena véleményező
A jelenlévőkeá megszavaáá(
értekezlet.

qr-\ N-.r,

székelyMárton, bizottság elnöke
.-Í7 \
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Rum|Ánslándol,jegyzókönw hitelesítő
Bakonysárkíny,2013.május29.
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2013. május 29-én16 órátóI, az e|őkészítő
Készült:Általálos Iskola, Bakonysrárkríny,
közösség értekezletén.
neve|ötestiileti
ívben
-Ielenvannak:az ABV KIKI ÁlLa]ánosIskolanerelöi 14 fti. Lasdje|enléti
oo"t'
N-i.""ai
--.
p16féoit"oi u ',véleményező,'
nevelőtestületiértekezleteta vezetői pály&átoklól.
Az éItekezletemenete:
lelkéri Szabó
hatrírozatképes.
székelyM|áÍton(szM) megállapítja'hogy az éÍtekezlet
ésRumrínSándortannakhitelesítésére.
Magdohát a j egyzőkönyv vezetésére
A evelő testiilet által elfogadottelőkészítőbizottság szM. elnök, szabó Magdolna és
lebonyolításlíÍa:
éÍtekezlet
Rumán Sríndoltagokj avaslatotteszneka ',véleményező''
rajtalesz a pályiizó neve
|apon
SzM ismertetia sávazás módját:titkos lesz a szayazat,a s7ÁyazaÍi
ha nincsjelölve
a szavazat
ÉÍvén}telen
felíratok'
és,Nem iámogatom''
mellett,'Támogatom,'
van.
egyiksemvagyminkétlehetőségjelölve
javasolja
Javaslatotkéra szavazatszámlálóbizottsá$a. Mór Mária az előkészítőbizottság2 tagját
nyíltlegyen.
székelyMártontésRumánsándort.Kéritovábbá,hogya szavazatszámlálás
A talitestületeá elfogadjaésÍ\egszayazza.
legfeljebb10percbenés5 percben
ki pályázatukat
szM javasolja,hogya pályfuókfejthessék
maximáljaanevelő testülethozzászólási idejét'A neveló testiileteÍ megsz^yazza'
értekezl€ t16órától,a mai naponlegyen.A véleményező
SzM javasolja,hogyaz a|kalmazotti
alkalmazotti
20l3. május30-n,eztkövetőenlegyena véleményező
nevelőtestóti értJkezlet
eá megszavaáá(
A jelenlévők
éfiekezlet.
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SzékelyMárton, bizottság elnöke

Rwnlán gáÍtdol,jegyzókön}v hitelesítő
2013.május29.
Bakonysrírkány,
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236] BJ|.l'::lúnv

i].ke ÚI '1'

ívaz e|őkészítő
neve|őtestü|eti
JeIen|éti
értekez|etre
2013.máiLrs29' 16 óra
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1.

Beke lldikó

pedagógus

2.

BenisIstván

peoagogus

3.

BenisnéM. Melinda

pedagógus

4.

G y ü s z i n éR o h o n c z iA n i t a

pedagogus

5.

Malcsik Józsefné

pedagoqus

6.

Molnár Gábor

pedagogus

7.

Mór Mária

pedagogus

8.

Prosszerné
Benczik Edit

peoagogus

9.

Rumán Sándor

pedagógus
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10.

SrnidMána

pedagogus

3*.p

11.

Szabó Magdolna

pedaaoaus

1 2 . SzékelyEmese

pedagogus

1 3 . SzékelyMárton

pedagogus

1,4. Szroghné
P. Zsuzsanna

pedagogus
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Készült:ÁltallínosIskola,Bakonysárkíny,
2013.május3o.án 16 órától, a véIeményezö
nevelőtestÍiletiközösség éíek€zl€tén.
Jelenvannak:az ABV K]K] AltalánosIsko]amindennevelője,14 fó. Lásdjeleílétiív'
Napirendi pont:
A beérkezettvezetői pályr2at(ok)véleményezése
Az ért€kezlete menete:
székelyMrírton(szM) megállapítj4hogy az éÍtekezlet
határozatképes.
Felkériszabó
Magdolnát ajegyzőkönyv vezetésére
ésRum|ínsándort annakhitelesítésére.
szM köszönti a Kolonics Évá1,a tankerületigazgatóját (delegált a tankerületlészéről)és
ismertetiaz előkészítőéItekezleten
elfogadottakat:
. titkos lesz a szavazat
. a szavazatilapon Íajta|esz a pá|yilzó nevemellett ,,TáÍnogatom''és,,Nem támogatom''
feliratok
o érvénÍelena szavazat,ha nincsjelölve egyik sem vagy mindkétlehetőségjelöIve van'
. a szavazatsziímliíllís
nyílt
BMM bemutatjavezetői pá|yáz^táÍ,kitérve
az eddigi eredményes
programokB.Ebbenkériaz
együttműködést.
Továbbábemutatja
a tervezett
váltoáatásokat'
az újelemeket,
amelyeket
kinevezése
esetén
be fogvezetni.
Nevelőtestületi
vita:A nevelőtestületből
Székely
Emese,alsósmunkaközösségi
vezetőkérszót és
a pályázattal
kapcsolatosan
támogatóvéleményét
foglaljaössze.
szM a vitátlezádaésbemutatja
a szavazóumát
és|ezát:ddn'
_ ajelenlévők
SzM ésRS kiosajáka l4 szavazócédulát
ajelenlétiívaláíIásával
tanúsítják
a
szavazőcédlla
átvéte|ét.
Mindenkitanulmányozza
a szavazócédu|áÍ
éselvonulvajelöl,majdaz umábadobja.Miutrín
mindenkileadtaszavazatát
SzM ésRs felnyitjáka szavazóumát
ésnyíltszavazatsámlással
felo|vassáka szavazatokat.
SzM összesítia szavazatokat
ésismertetiaz eredmén}'t,
miszerinta Benisné
MannerMelinda
jelenlévő
vezetői pá|ytLzatát
minden
támogatta.
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RumánSándor,jegyzőkönyv hitelesítő '. '.
Bakonysárkány,2013.május30.
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neve|őtestü|eti
JeIen|éti
íva,,vé|eményező,,
értekezIetre
2013'máius30.16 óra
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1.

BekeIldikó

pedagogus

2.

B e n i sl s t v á n

pedagoSus

3.

Benisné
M. Melinda

p e da S o g us

4.

peoagogus

5.

GyüszinéRohor.rczi
Anita
Malcsjk Józsefné

6.

MolnárGábor

pedagogus

7.

Mór Mária

pedagogus

8.

Benczik Edit
Prosszerné

pedagogus
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9.

Rumán Sándor

peoagogus

10.

Smid Máta

peoagogus
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11.

Szabó Magdolna

pedagogus

12.

SzékelyEmese

pedaSoSus

13.

SzékelyMárton

pedagogus

1,4. SzroghneP. Zsuzsanna

pedagogus
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Ár,rar'ÁxosIsror,,l
28ó1 Bakonvsrtlcínv.Békeút54.
Tel:34-3'17-122
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Késziilt:ÁltalánosIskola,Bakonysárkány,
2013.május30.rín17 órától, a véleményező
alkalmazotti közössés &tekezletén.
Jelen vannak:az ABi KIKI Általános Iskola minden alkalmazottja' 15 fő. Ltísdjelenlétiív.
Napirendi pont:
A beé*ezettvezetői prilyázat(ok)véleményezése
Az értekezletemenete:
székelyMárton (SzI\o megá||apítj4Ítogyaz értekezlethaítozatképes.Felkéri Szabó
Magdolnát a j egyzőkön}"v vezetésére
ésRumán Sándolt annakhitelesítéséIe.
szM köszönti a Kolonics Évát,a taakeriileti gazgatójáÍ(delegá|ta tankerületrész&ől) és
ismelteti az elókészítőéItekezleten
elfogadottakat:
. titkos lesz a szavazat
o a szavazatilapon rajta |esz a páIyéLzó
neyemellett ',Támogatom''és'Nem tánogatom''
felíratok
. érvén}.telen
a szavazat.ha niÍIcsjelölve egyik sem vagy mindkétlehetőségjelölve van.
. a szavazatszáÍnlálásnyílt
Ismeltetitovábbá a nevelőtestiiletéItekezleteredményét'
miszeÍinttámogatjaBenisnéManner
Melinda vezetői megbízását.
BMM bemutatjavezetői pá|yázatát'kitéÍve
az alkalmazottiközösséget érintőprogramrészekre.
SzM a bemutatjaa szav^zőumátés|ezáia azt.Kioszt 1 db szavazócéduláta közalkalmazott,de
nempedagóguskollegának.A szavaztaleadásautánismertetiaz eledménÍ.
szM megállapítja,
hogyaz alkalmazotti
közösség,a nevelőtestületi
közösséghezhasonlóan
támogatjaBenisnéMannerMelinda vezetői kinevezését.
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RumránSríndor,jegyzókön}Y hitelesító
Bakonysárkány'2013.május30.
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aIkaImazotti
értekez|etre
íva,,vé|eményező,,
Je|en|éti
201]' má]Us30' 17 ora

1.

BekeIldikó

pedagogus

2.

BeniS IStVán

pedagogus
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3,

BenisnéM. Melinda

pedagógus
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4.

Gyüsziné Rohonczi Anita

pedagógus

5.

MalcsikJózsefné

pedagoBus

6.

Molnár Gábor

pedagogus

7.

Mór Mária

peoagogus

8.

Benczik Edit
Prosszerné

pedagógus

9.

Rumán Sándor

peoagogus

10.

Smid Márta

pedagogus
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Szabó Magdolna

pedagogus

L2.

SzékelyEmese

peoagogus

13.

SzekelyMánon

pedagógus

14.

SzroghnéP. Zsuzsanna

pedagogus

15.

Bialosné
BaurJudit

köZaIkalmazott
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filgy: alsós munkaközösségállásfoglalásaa vezetóiprogramról

Al|ásfog|alás
Az alsós muDkaközösség nevében nyi|atkozom. hogy Benisné Manner Melinda
yezeÍőipá|yázat megismertükésazzal egyetéÍtve
támogatomkinevezését.
SzékelyEmese' alsós munkaközösség vezetője

Bakonysárkány.
2013'május30'

AK.\.BÁKo\\siRK'(\r.Vr:RTEsKETHEl,\
KÖzÖs IcAzc'lTis( KözoKTÁTÁs| INTÉZMÉNY
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ÁLrALÁI.los IsxoL,c
286l Bakonvsárkánv.
Békeút5'l'
Tel34-3'7'l-122

félgyI Diak onkormányzatállásfoglalásaa vezetőiprogramról

A||ásfogIalás
A Diák onkoímányzatnevébennyilatkoz-om'
hogy BenisnéManner Melinda vezetői
pályazatátmegismertiikésa7-7.a|
egyeté.tve
támogatomkineve7ését'

^<fu_

Molnár Gábor,Diák onkormányzatvezetője

Bakonysárkány'
20l3' május30.
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ÁLrÁ.LÁ.t{os
IsxoLÁ.
286l Bakonysárkány.
Békeút54'
Tel34-3'7'l-122

IélgyI a szülői munkaköZösség álláslbglalása a vezetói programIól'

Al|ásfogIalás
A szülői munkaközösség nevébennyilatkozom' hogy BenisnéManner Melinda
vezeÍőip^|yázatáÍ
megismeÍtük
ésazzal egyetértve
támogatomkinevezését'
Benc.zikSándorné,
szüJő!! unkaközösségveZetőie

t€^^.,.il., su^;'
Bakonysárlány.
20l]. nájus 30.

B akonysárkány Kö7ség Polgórmestere
2861, Bakonysrirkány, Békeu. 100.
Tel: 34-377-077,Fax: 34-577-002
i.L'1-b<i-!,:
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pá|yázatozkapcsolódóvélemény
Tárgy:Intézményvez.etó
Ko|onics Éva|gazgatő
k<izpont
KisbériTankerülete- 107
KlebelsbergIntézményfenntartó
2870Kisbér.Széchenviu. 2.
TisÍelt IgazgatóAsszony!
BenisnéManner Melinda igazgatótól a BakonysárkányiFekete István
Általános Iskola igazgatói állásií.mérkezettpá|yiuatittoz az alábbi vélemény't
adom.
ApétlryázőpéIdamutató,
ismer1éselismefi szakemberközségünkben.
Támogatom,hogy az iskola
A pá|yázatbanbemutatottcélokkalegyetértek.
minéltiibb helyi szervezettelnapi szintÍíélő kapcsolatottartsonfenn. A pályázó
az örlkormányzatunkkal történő együttműködést külön nem említi, de az
hagyományosan
kiváló, ésvélhetően
ajövőben is az marad.
Az intézményvezetőpá|yázaton Benisné Manner Melinda igazgatói
javaslom.
kinevezését
Bakonysárkány'2013.júniusl0.

Ti sztelettel
:

polgálmester

pá|yázatvé|eményezése
Intézményvezetói

A BakonysáÍkányi
NémetNemzetiségi
Önkormányzat
megismerte
Benisné
ManneÍ
Melindapá|yázati
anya8át.
A pá|yázóte|köteIezett
embernek
ismerjük,
mindmunkájáttekintve,
minda
gyerekek,
minda Bakonysárkányi
NémetNemzetiségi
onkormányzat
irányában.
Hosszú
éVek
óta Ie|kesen
ése|hivatottan
végzivezetőitevékenységét'
sikerespá|yá2ataivaIjelentősen
hozzájáru|t
az intézménytár8yife|téteIeinekjavulá5ához.
Vezetőipályázatában
rész|etesen
jó híínevét
gyarapÍtotta'
ismertetiaz évrő|éVree|érteredményeket,
me|yekkeI
az intézmény
je|lemeaIkaImassá
látóköre,határozott
szé|es
teszia VezetőfeIadatok
hatékony
e||átására.
pá|yázatot,
A Bakonysárkányi
NémetNemzetisé8i
onkormányzat
üdvözIia benyújtott
meIyetmaximálisan
támogat.

KeIt:BakonVsárkánv,
2013.06'14.
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LohingerErika
eInök

KIebeIsberg
Intézményfenntartó
Központ
TankerÜ|ete
Kisbéri

Jegyzőkönyv
Készült 2013' június 26-án a K|ebeIsber8lntézményfenntartó
Központ Kisbéri
Tankeíü|etébena Bakonysárkányi Feket€ |stván A|ta|ános Isko|a intézményvezetői
pá|yázatáVaI
kapcsoIatos
szemé|ye5
megha||8atá5on.
MannerMe|indaoá|Vázó
le|envannak:Benjsné
A tankerü|et
szakmaibizottsága:
KoIonics
ÉVa
tankerü|eti
igazgató,
GógerMártaHR-Íeíerens
és
KoVácsKá|mánné
HR-réÍeÍéns
Ko|oni.sÉvaüdvöz|ia pá|yázótésismertetiaz értekez|et
cé|ját,
ami a pá|yázószemé|yes
me8ha||8atása,
mód nyújtásaszámára pá|yázatánakszóbe|i kiegészítésére,
hogy ezt
javas|atot
köVetőenszakmaiIag
a Iegme8aIapozottabb
tudjafe|terjeszteni
a KIKKözpontba'
_ 13 éveigazgatóként
_
Bénisné
MannerMe|índae|mondja,
ho8ycsaknem20 éVedo|8ozik
isko|ájában.
Az e|éít
eredmények,
a tantestü|ette|
együttvégzett
munka,a külsőtámogatók
adtaháttéra|apjánúgyérzi,megtud fe|e|ni
a jövő kihíVásainak
egyújabbVezetőicik|usban
jo8osultte|jesmértékben
Ko|onicsÉvaismerteti,
hogymindenvé|eményezésre
támo8atjaa
A
vezetőiprogramot,
Valamennyien
eIi5merően
nyiIatkoznak
a je|ölt eddigitevékenységéÍő|.
tankerü|etiigazgatómegismertea pá|yázatot,azt tartaImiIag
és formaiIagis nagyon
neve|ő-oktatómunka
igényesen
összeá||ítottnak
tartja' A pá|yázó kitértaz intézményi
va|amintazokraa külső tényezőkre,
ame|yekme8határozóan
mindenfontosterü|etére,
Jól lá1hatóbe|ő|e,
hogymiként
szeretnea je|ö|ttámaszkodni
a
hatnakaz iskoIaműkijdésére.
már é|ért
eredményekre,
s a jöVóbeniterveihezmi|yeneszközöketkívánaIkaImazni'
Minden
esé|ytbiztosítva|át arra, hogy me8va|ósu|nak
a pá|yázó Vezetői programjábanírt záró
jó hírét,
gondo|atai:
meg tudjaőrizni isko|ája
támogatóko||ektíVája
segítségéVe|
me8 tud
feIe|ni
a koreIvárásainak.
Bénisné
MannerMelindaköszöni a oozitív
vé|eménvt.
igaz8atójame8köszönte a
Az értekez|eten
más napirendipont nem Vo|t'a tankérü|et
részvéte|t
ésaz énekezIetet
bezárta'

Gr'^

K.m.f.
É224',.'-'.--'

" Ko|onics
Éva
tank9rü|et
igazgató

GógerMárta
HR-referens
KoVác5Ká|mánné
HR-Íeférens
jkv.
2870 Kisbér,
u. 2'
széchenyi
Tel:341352-006
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Klebelsber8|ntézményfenntartó
Központ
KisbériTankerü|ete

Jelen|éti
ív
- intézményvezetői
pá|ÉzatBakonysárkányi
Fekete|stván
s.emé|yesmegha||gatás
Alta|ános|sko|a 2013.06.25-án
1.

B€ n isnéMannerMelinda

2.

KolonicsEva

3.

Gó8er Márta
KovácsKá|mánné

&'"i[],
G"t,^Á,,"
G.-J.' \\é}

2870Kisbér,
széchenyi
u.2.
Tel:34/352-006

