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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Kenderföld Somági Általános Iskola igazgatójának, Schillingerné Bázing Melindának 

magasabb vezetői megbízása 2014. augusztus 15. napjával lejár, így a vezetői álláshelyre 

pályázat kiírása vált szükségessé. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 68. § (1) 

bekezdése értelmében „… az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 

intézmény, többcélú köznevelési intézmény vezetőjét – a nevelési-oktatási intézmény 

esetében a nevelőtestület, többcélú intézményben az igazgató tanács, a fenntartó, az 

intézmény székhelye szerint illetékes vagy az intézményt működtető települési 

önkormányzat… – véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt 

évre”. 

 

A magasabb vezetői megbízáshoz szükséges pályáztatási eljárást a fenntartó képviselője 

folytatja le. 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói tankerületének igazgatója a mellékelt 

levéllel 2014. május 5-én adta át a vezetői pályázatot, és kérte Komló Város 

Önkormányzatának véleményét. 

 

Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy köznevelési intézményben magasabb 

vezetői megbízás annak adható, aki rendelkezik az Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt 

felsőfokú iskolai végzettséggel, illetve pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettséggel. 

 

Az iskola intézményvezetői pályázatára egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezetőé 

Schillingerné Bázing Melindáé, aki 2012. novemberétől látja el az igazgatói feladatokat. Az 

igazgató asszony 2001-ben szerzett tanító diplomát a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz 

Mihály Főiskolán, majd 2005-ben elvégezte a nemzetiségi német tanító szakot az Eötvös 

József Főiskolán. 2006-tól látta el az iskola igazgató-helyettesi feladatait. A pályázó jelenleg 

végzi a vezetői megbízásához szükséges közoktatás vezető és pedagógus-szakvizsga 

szakirányú továbbképzést, melynek záróvizsgájára várhatóan 2014. május 30-án kerül sor, így 

a kinevezése idejére rendelkezni fog a szükséges szakképzettséggel is.  

 

Az igazgató asszony pályázatában a megkezdett munka folytatatását, a kialakított jó 

gyakorlatok folytatását tűzi elsődleges céljául, melyeket azonban folyamatosan igyekszik az 

új elvárásokhoz igazítani. Feladatának tartja a nevelő-oktató munka eredményességének 

megtartását, hosszú távon az eredmények növelését, a kompetencia mérések eredményének 

javítását. Fokozott figyelmet kíván fordítani az esélyegyenlőség biztosítására, a 

felzárkóztatásra, a hagyományok ápolására. 

 

(A vezetői pályázat megtekinthető munkaidőben a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 

216-os irodájában.) 

 

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság vélemények figyelembe vételével a határozati javaslatot támogatni 

szíveskedjék. 



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a polgármester előterjesztésében, az 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével - 

megtárgyalta a Kenderföld-Somági Általános Iskola igazgatója magasabb vezetői állására 

benyújtott pályázat véleményezése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület támogatja Schillingerné Bázing Melindának a Kenderföld-

Somági Általános Iskola magasabb vezetői állására történő, öt évre szóló megbízását. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerületének vezetőjét tájékoztassa. 
 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester  

  
  

Komló, 2014. május 6. 
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