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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pécsi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója levélben kereste meg Önkormányzatunkat 
melyben jelezte, hogy a Kökönyösi Gimnázium Gagarin Általános Iskola tekintetében 
tagintézmény vezetői pályázatot írt ki. 
A Pécsi Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § -ának megfelelően folytatja le a pályázati eljárást. A pályázatok benyújtására 
nyitva álló határidőig egy fő, Notheisz Anita az intézmény jelenlegi megbízott igazgatója 
nyújtotta be pályázatát.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdés értelmében a 
fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízatásával összefüggő döntése előtt 
beszerzi a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.  A 
vonatkozó jogszabályok értelmében a véleményezésre 30 nap áll rendelkezésre, mely határidő 
március 23-án jár le.  
 
Notheisz Anita 1988 óta dolgozik a Gagarin Általános Iskolában. Pedagógiai asszisztensi és 
napközis nevelői feladatai ellátása mellett 1993-ban az Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán 
szerzett általános iskolai tanító végzettséget. Ezt követően osztály tanítóként is 
tevékenykedett. 2005-ben vállalta el az iskola alapítványának kuratóriumi tagságát. Több évig 
vezette az alsós munkaközösséget is. 2010-ben a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0034 
"Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés biztosítása a Kökönyösi 
Oktatási Központban" című pályázat szakmai vezetői feladatait látta el. 2013-tól az intézmény 
igazgatóhelyetteseként dolgozik. 2017-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen elvégezte a közigazgatási vezető képzést és pedagógus szakvizsgát tett. 2017. 
decembere óta megbízott tagintézmény-vezető.  
 
A benyújtott vezetői pályázat magas színvonalú, mind formailag, mind tartalmilag igényes, 
részletes és alapos. Az anyagból megállapítható, hogy a pályázó eddigi munkássága alatt több 
intézményi változás, összevonás, átszervezés történt.  
Vezetői elképzelései között kiemelkedően fontosnak tartja az iskola profilját képező emelt 
szintű testnevelés, informatikai oktatás, valamint a művészeti irányultságú osztályok 
megőrzését, folyamatos fejlesztését. Továbbra is lényeges feladatként kezeli az SNI-s tanulók 
integrált oktatását, a felzárkóztatások, fejlesztések, tehetség-gondozás kérdését.  
A pályázó célként fogalmazza meg az alsó és felső tagozat közti különbségek csökkentését 
elősegítő megfelelő módszerek alkalmazását, mely az átmenet gördülékenyebbé tételét segíti 
elő, valamint lényeges kérdésként kezeli a tanulói motiváltságot.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa Notheisz Anita 
tagintézmény-vezetői kinevezését.  
 
A pályázat terjedelmi okokból nem került csatolásra az előterjesztéshez, a pályázati anyag a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (7300 Komló Városház tér 3. I. 
emelet 108. ajtó) megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
 
 



Határozati  javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése című 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Notheisz Anita kinevezését a Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskola tagintézmény-vezetői állására.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi 
Központot tájékoztassa.  
 

Határid ő: 2018. március 23.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2018. február 23. 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


