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Kiskunhalas Város        
Polgármesterének 

Előterjesztése 
a Képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére  

 „Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázata 
véleményezése” tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kiskőrösi Tankerületi Központ 2019. április 3-án írt TK/026/00176-9/2019 iktatószámú 
levelében arról tájékoztat, hogy az általa fenntartott és működtetett Kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására az Emberi Erőforrások Minisztere 
pályázatot hirdetett meg. A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 16. napjától 2024. 
augusztus 15. napjáig szól. 

A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett: Kárász Péter, az intézmény jelenlegi 
igazgatóhelyettesének a pályázata. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83.§ (4) bekezdés 
h) pontja szerint a Kiskőrösi Tankerületi Központnak, mint fenntartónak a vezetői megbízásról szóló 
döntése előtt be kell szereznie a vagyonkezelésben lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 

Kárász Péter életének elmúlt 25 éve a Fazekas Iskolához kötődik, sőt gyermekként is ennek az 
intézménynek a tanulója volt. Jelenleg is az iskola egyik igazgatóhelyetteseként koordinálja a kollégák 
és a diákok munkáját, így pontosan ismeri a folyamatokat, a munkatársakat, a diákokat és szüleiket is. 

Kárász Pétert vezetői pályázata benyújtásakor az a szándék vezérelte, hogy az iskola eddig 
kialakított arculatát, értékeit megőrizze és tovább építse. Felelősséget vállal munkatársaiért és az 
intézményben tanuló gyerekekért. Az eddigi pedagógiai és vezetési tapasztalatai alapján az intézmény 
érdekeinek megfelelően képes lesz helyes döntéseket hozni. Vezetői programjában nagy hangsúlyt kap 
a változásokra nyitott szervezet megteremtése, a kihívásokra adott gyors, megalapozott válaszok 
adása. A pályázó motivált, képes lesz célokat, feladatokat meghatározni mind a maga, mind a 
munkatársai számára. A kollégái tudására, tapasztalatára támaszkodva lelkiismeretes nevelő-oktató 
tevékenységet fejthetnek ki annak érdekében, hogy az intézmény szakmai színvonalát, elismertségét 
tovább növeljék. Empatikus személyisége egy olyan munkahelyi környezet kialakítására alkalmas, 
amelyben mind az alkalmazotti, mind a tanulói közösség tagjainak egyénisége a lehető legjobban ki 
tud bontakozni. 
 
Melléklet:  

Kárász Péter pályázata a Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskola intézményvezetői 
beosztására 

 
Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztására Kárász Péter által beadott 
pályázatot szakmailag magas színvonalúnak ítéli meg. A pályázatban foglalt szakmai és vezetői 
elképzelések alapján javasolja Kárász Péter megbízását a Kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

Kiskunhalas, 2019. április 9. 
 

         Fülöp Róbert s.k.  
         polgármester 
Határid ő: 2019. május 3. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozat végrehajtásáért felelős: Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesülnek: 
Vágó Ferencné, a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 
Juhász Gábor közművelődési referens, Köznevelés és Művelődés 




































































































