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JEGYZŐKÖNYV
Időpontja: 2017. 04. 10. 13 óra 10 perc
Helyszíne: „Fehér Kavics” Kelenföldi Református Óvoda -1119 Budapest, Albert u.1- nevelőtestületi
szobája
Jelen vannak: 1. számú mellékleten szereplő dolgozók
Kisjuhász Eszter az óvoda intézményvezető helyettese, egyben a Előkészítő Bizottság elnöke – aki
a Fenntartó és a Nevelőtestület megbízottja is egyben – felkéri a jegyzőkönyv vezetésére dr.
Bartókné Turi Gertrúdot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Drenyovszkiné Boros Marcellát és Primné
Szenthe Esztert.
Továbbá javaslatot tesz a számláló bizottság tagjaira. Elnöknek Bodzán Esztert, tagoknak
Berzsákné Balogh Krisztinát és Bokorné Kovács Ildikót jelöli.
A nevelőtestület egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőit és a
szavazatszámláló bizottság tagjait.
Megjegyzés:Takácsné Takaró Monika e-mailben elküldte a Vezetési Programot Kisjuhász Eszternek,
melyet ő elektronikus úton továbbított a véleményezésre jogosultak részére - 3. sz. melléklet

Az Előkészítő Bizottság elnöke ismerteti, Takácsné Takaró Monika Vezetői Programjára beérkezett
véleményeket, melyek a következők voltak:
-

Előkészítő Bizottság véleménye - 4. sz. melléklet
ÖTMCS Szakmai Munkaközösség és az Ének – zenei tevékenységek tartalmi és
módszertani fejlesztését szolgáló Munkaközösség véleménye - 5. sz. melléklet
SZMK véleménye – 6. sz. melléklet
Nevelőtestület véleménye – 7. sz. melléklet

Az Előkészítő Bizottság Elnöke megkérdezi a nevelőtestület tagjait, hogy van-e bárkinek az
elhangzottakon felül külön véleménye, kérdése vagy észrevétele.
Senki sem fogalmazott meg külön véleményt.
Megkezdődik a titkos szavazás.
A nevelőtestületi értekezlet szavazásának eredménye a Vezetési Programról:

A szavazatszámláló bizottság összesíti a leadott szavazatokat
A szavazatok összesítésénél 12 igen – azaz a jelen lévők 100 %-a támogatja Takácsné Takaró
Monika Vezetői Programját.
A nevelőtestületi értekezlet 13 óra 30 perckor lezárult.
Ezt követően az Előkészítő Bizottság elnöke az alkalmazotti közösség további tagjait is behívja.
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Az alkalmazotti közösség értekezlete:
Időpont: 13 óra 35 perckor
Helyszín: változatlan
Jelenlévők: 2. számú mellékletben szereplő dolgozók
Az Előkészítő Bizottság elnöke köszönti a teljes alkalmazotti közösséget.
Az újonnan érkezőkkel ismerteti a nevelőtestület összegző véleményét, továbbá a választás menetét
és szabályát.
Felkéri és szavazásra bocsátja a jegyzőkönyv vezetőjét, hitelesítőjét és a szavazatszámláló bizottság
tagjait – akik a nevelőtestületi értekezleten felkért személyekkel azonosak -.
Az alkalmazotti közösség a javasolt személyeket egyhangúlag elfogadja.
Megkérdezi, hogy van-e bárkinek az elhangzottakon felül kérdése.
Megjegyzés: Az Előkészítő Bizottság elnöke előzetesen megkérdezte Takácsné Takaró Monikát, hogy részt
kíván-e venni az értekezleten. Ő jelezte, hogy természetesen rendelkezésre áll abban az
esetben, ha kérdést szeretnének intézni hozzá. Egyébként nem kíván részt venni.

Nem merült fel kérdés.
Ezt követően megkezdődik a titkos szavazás arról, hogy az alkalmazotti közösség támogatja-e a
Takácsné Takaró Monika vezetői megbízását.
Az alkalmazotti közösség szavazásának eredménye a vezető személyéről:

A szavazatszámláló bizottság összesíti a leadott szavazatokat
A szavazatok összesítésénél 18 igen – azaz a jelen lévők 100 %-a támogatja Takácsné Takaró
Monika vezetői megbízását.
Kisjuhász Eszter megköszöni az eredményes és zökkenőmentes szavazást és 13 óra 45 perckor
életükre Isten gazdag áldását kérve lezárta az eljárást.
Melléklet: összesen 7 db
Bp., 2017. 04. 10.
Jegyzőkönyvet készítette:
…………………………………..
dr. Bartókné Túri Gertrúd
óvodatitkár
Hitelesítette:
…………………………………..
Drenyovszkiné Boros Marcella
óvodapedagógus

…………………………………..
Primné Szenthe Eszter
óvodapedagógus
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