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Jegyzőkönyv

Amely készült a Solymári Hrrnyadi Mát"vás Nénet Nemzetiségi Altalános Iskola, Alapfokú
M,űvészeti lskola alakuló nevelőtestületi értekezletén 2017. mqjus 15-ón.

.lelenléti ív mellékelve

Jegyzőkönywezető ; Budavári Ágnes

Hitelesítók:
schokátzrré Tallér Mlíria
Ilikisch Zoltán

A nevelőtestület egyharrgúlag elfogadta a jegyzőkönv*vvezető és a hitelesítő szernélyét.

Bíó Istvánné
AzintézményvezetőipályázatraIpályénatérkezett.

Napirendi porrtok
1. DÖK vélemóny
2. Nevelőtestrilet véleménye
3. Koppán Szilvia ptúyaző bemutatkozás
4. Alkalnrazotti kérdések
5. Szavaz.ás nyílt-titkos

Szavazás napirendi pontok e}fogadásáról.

Alkalmazotti közösség egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

1. Diákönkorm ányzat- Homor Andrea
Eletkorukra való tekintettel nem kívánnak élni véleménynyilvánítási jogukkal.

2. Nevelőtestület vólemónye - Páhi Lőrinc (mellékelve)

Szavazás eredménye:
Szavazásra jogosult: 69 fő - ebből 1 fő tartósan beteg
§zavazott: 68 fő

16 (23,50Á) igen
52 (76'50/0) nem

Tartózkodó, ílletve érvénytelen szavazat nem volt.
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Koppán Szilvia Zsuzsanna nem kívánja kiegészíteni az elharigzottakat.
Alkalmazotti kérdések nem hangzottak el.
Szavazás módja.

nyílt szavazás 5 fió
titkos szavazás 74 tö
tartózkodott 1 fő

Az aIkalmazotti közösség a titkos szavazás mellet1 döntött.

Szavazatszámlál ó bizottság r,álasztása:
Dr. szabóné kratzer zsuzsanna elnök
Lukácsné Drávai llonka tag
Sárkány Zsófia tag

A tagokat egyhangúlag elíbgadta az aIkalmazotti közösség.

91 fő
80 fő
26 (32,5) igen
54 (67,5) nem

Tartózkodó, illetve órvénytelen szavazat nem volt.

Koppán Szilvia Zsuzsanna
Köszönöm a?- őszinte vélemónyeket, termószeteq a reakció. TiszJelettel elfogadom a
r,éleményeket. Az eljárásrend szerint fblytatódik tovább a folyamat, ez az egyik állomása
volt. Kíviánok sok erőt az évzáráshoz. Akik támogattak külön köszönöm, és azoknak is akik
más véleményen voltak.
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Budavári Agnes
jegyzőkönywezető

J.
4.
5.

Szavazás eredménye:
Szavazásra jogosult:
Szavazott:

§§rqj.^R
schokátzné Tallér Maria
hitelesítő

(.toh,

hitelesítő
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