A DUNAÚJVÁROSI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYVEZETŐI
BEOSZTÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN KIALAKÍTOTT VÉLEMÉNYEK ÉS A
VÉLEMÉNY KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZAVAZÁSOK EREDMÉNYE

(AZ NKT. 23. § (8) ÉS 83. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN)

Az iskolai szülői szervezet véleménye:

Állásfoglalás a Széchenyi István Gimnázium Igazgatói állásra kiírt pályázataival
kapcsolatban
Mint a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium Iskolai Szülői Szervezet vezetősége a 2018.
augusztus 16-tól 5 éves időtartamra szóló intézményvezető igazgatói tisztségre vonatkozó
megküldött pályázatokat az alábbiak szerint értékeljük:
Müllerné Ódor Marianna pályázata
5 éve tölti be a gimnázium igazgatói tisztségét. Igazgatóságának ideje alatt az iskolai szülői
szervezettel kapcsolatban a magatartása konstruktívnak és korrektnek volt mondható. A szülői
szervezet véleményét minden indokolt esetben kikérte, részünkre a feladatunk megvalósításához
szükséges információkat megadta. A szülői szervezettel való viszonya partneri és segítőkész.
A pályázó igazgatói tisztsége alatt végzett szakmai tevékenységével kapcsolatban a szülői
szervezet negatívumot nem talált. Pozitívumként említhető az intézmény felügyelet-irányítási
rendszerének megváltozása miatt adminisztrációs átállás zökkenőmentes levezetése. A
gimnáziumban folyó szakmai munkát a tanfelügyeleti vizsgálat pozitívnak minősítette. A
gimnáziumi tanulók évfolyamátlagai, illetve a gimnáziumban érettségizettek főiskolára,
egyetemre való bejutási arányai az országos átlag felettiek, de természetesen nem érik el az
országosan kiemelt elitgimnáziumok tanulmányi és felvételi eredményeit. Álláspontunk szerint
Dunaújvárosban nem is lenne indokolt egy országosan kiemelt státusz felé való törekvés. A
pályázó és elődei oktatáspolitikájával, ami szerint Dunaújvárosban és város környékén lakó
gyermekeknek nyújtsanak egy olyan felhozó jellegű képzést, ami a végzős diákokat alkalmassá
teszi a felsőoktatásban való továbbtanulásra, egyetértünk.
Garamszeginé Szücs Ildikó pályázata
A pályázó hatodik éve tagja a gimnázium tantestületének. A pályázatából kitűnik, hogy van
vezetői tapasztalata, mivel 2007-2012-ig a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola
igazgatója volt. A pályázó vezetői tevékenységéről közvetlen tapasztalattal nem rendelkezünk. A
pályázó tanári, szakmai munkájával kapcsolatban semmilyen negatívumról nincs tudomásunk, a
szakmai tanári munkáját korrektnek tartjuk. A pályázó pályázati anyagában megjelölt rövid és
középtávú célok meghatározásánál nincs szignifikáns eltérés a másik pályázó által felvázolt közép
és hosszú lejáratú tervek meghatározásában. Tekintettel arra, hogy mint azt a Müllerné Ódor
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Marianna pályázatánál írt értékelésünknél is kiemeltük a szülői szervezet a gimnázium eddigi
oktatáspolitikájával egyetért, a pályázó is gyakorlatilag ugyanannak az oktatáspolitikának a
folytatását ígéri, mint ami eddig ténylegesen megvalósult.
A pályázatok közötti rangsorolásra a szülői szervezet nem lát indokot. Mindkét pályázó szakmai
múltja és tapasztalata alapján megfelelő jelöltnek tűnik az igazgatói tisztség betöltésére a
következő 5 évben. A pályázók oktatáspolitikai céljait gyakorlatilag azonosnak tekintjük,
legfeljebb néhány részletkérdésben van különbség a pályázók tervezett céljai megvalósításában.
Müllerné Ódor Marianna vezetői tevékenységéről közvetlen tapasztalatunk van, az ő munkáját
ezért értelemszerűen jobban ismerjük. Vele az együttműködésünk zavartalan volt. Garamszeginé
Szücs Ildikó vezetői tevékenysége a szülői szervezet látókörén kívül történt, ezért arról közvetlen
benyomásunk, ismeretünk nincs. Kifogást egyik pályázóval szemben sem tudunk emelni a
pályázatuk, szakmai és vezetői múltuk ismeretében, Az iskolai szülői szervezet mindkét
pályázóval együtt tud működni a tevékenysége során, ezért a pályázók között nem kívánunk
rangsort felállítani, számunkra bármelyik pályázó kinevezése elfogadható.
Dunaújváros, 2018. május 02.
dr. Kovács Ferenc s. k.
elnök

A diákönkormányzat véleménye:

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium Diákönkormányzatának véleményezése
az igazgatói pályázatokról
Mindkét pályázat magas színvonalú, jól átgondolt, precíz munka. Mindkét pályázó szakmai tudása,
intézményvezetői gyakorlata kiemelkedő.
Müllerné Ódor Marianna pályázatánál a hagyományőrzés jelentőségét emelték ki.
Garamszeginé Szücs Ildikó pályázatánál a motivációs rész nyerte el a diákok tetszését, illetve hogy
nagy hangsúlyt kapott a modernizálás, az iskolai élet frissítése, az újítások.
Egyhangú vélemény, hogy mindkét pályázat megérdemli a pozitív elbírálást.
Dunaújváros, 2018. április 26.
Balogh Dávid s. k.
DÖK-patronáló tanár
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Az ingatlantulajdonos önkormányzat véleménye:
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ tájékoztatása (2018.05.22.) alapján:
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és
Kollégium élére Garamszeginé Szücs Ildikó intézményvezetői kinevezését támogatja, Müllerné Ódor
Marianna intézményvezetői megbízását nem támogatja.”

A nevelőtestület szavazásának eredménye a pályázók vezetési programjáról:
1. A ténylegesen leadott szavazatok száma:
Garamszeginé Szücs Ildikó – 37,
Müllerné Ódor Marianna – 37.
2. A ténylegesen leadott szavazatok közül:
Garamszeginé Szücs Ildikó – érvényes: 35, érvénytelen: 2,
Müllerné Ódor Marianna – érvényes: 37, érvénytelen: 0.
3. Az érvényes szavazatok közül:
Garamszeginé Szücs Ildikó programját támogatta 17, elutasította 18 szavazó,
Müllerné Ódor Marianna programját támogatta 30, elutasította 7 szavazó.
4. A nevelőtestületi értekezlet jelenlévő tagjai:
Garamszeginé Szücs Ildikó programját 45,95%-ban támogatták,
Müllerné Ódor Marianna programját 81,08%-ban támogatták.

Az alkalmazotti értekezlet szavazásának eredménye a pályázók vezetési programjáról:
1. A ténylegesen leadott szavazatok száma:
Garamszeginé Szücs Ildikó – 47,
Müllerné Ódor Marianna – 47.
2. A ténylegesen leadott szavazatok közül:
Garamszeginé Szücs Ildikó – érvényes: 41, érvénytelen: 6,
Müllerné Ódor Marianna – érvényes: 45, érvénytelen: 2.
3. Az érvényes szavazatok közül:
Garamszeginé Szücs Ildikó vezetői megbízását támogatta 13, elutasította 28 szavazó,
Müllerné Ódor Marianna vezetői megbízását támogatta 37, elutasította 8 szavazó.
4. A nevelőtestületi értekezlet jelenlévő tagjai:
Garamszeginé Szücs Ildikó vezetői megbízását 27,66%-ban támogatták,
Müllerné Ódor Marianna vezetői megbízását 78,72%-ban támogatták.

3 / 3 oldal

