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A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolato-

san. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Berg Gusztáv Szakiskolája 

     9400 Sopron, Teleki Pál út 26. 

 

A pályázó neve:     Nagyné Szabó Nikoletta 

 

A vezetői pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető 

munka. Részletes, az iskolai élet minden területét felölelő, elemző, értékelő munkát tükröz. 

Hangsúlyt fektet a jó áttekinthetőségre. Megfogalmazásai közérthetőek.  

Tartalmilag alapos, lényegre törő mind az iskola bemutatása, a helyzetelemzése, mind az erre 

épülő vezetői program megfogalmazása. Részletesen kitér a vezetői program megvalósításá-

hoz rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek bemutatására. 

Helyzetelemzése tükrözi, hogy a pályázó, aki jelenleg is a tagintézmény vezetője, az ott szer-

zett 8 éves magasabb vezetői tapasztalata révén jól ismeri, törvénytisztelőként követi a fenn-

tartó oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz – kihívásokhoz, kihasznál minden 

olyan lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a XXI. szá-

zad elvárásainak. Az intézményben folyó szakmai munka bemutatását jól támasztják alá a 

diagramok. 

A vezetői programjában megfogalmazott jövőbeli feladatok meghatározásánál kiemelt fi-

gyelmet fordít a felzárkóztatásra, a tehetséggondozásra, az esélyegyenlőség biztosítására. Az 

intézmény szakképzési arculatához igazodva kiemelt feladatként jelöli meg a színvonalas 

szakmai képzés biztosítását, a munkaerőpiacon helytállni képes, biztos alapokkal rendelkező, 

továbbfejlődésre kész szakmunkás tanulók kibocsátását. Az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás 

lehetőségé a HÍDII programmal is biztosítani kívánja. Kiemelt feladatként fogalmazza meg az 
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informatikai és az idegen nyelv oktatást. A szervezeti fejlesztés területén is megfogalmazza a 

céljait. Hangsúlyosan kezeli a megvalósítandó nevelési feladatokat is. Céljai megvalósításakor 

épít az intézmény hagyományaira és a partneri kapcsolatokra is. 

 

A célokat támogatandónak tarjuk, azok átgondoltak, alapoznak a pedagógiai programban 

megfogalmazottakra, a humán erőforrásra és a hagyományokra. 

A pályázót reálisan tervező, határozott személyiségnek ítéljük, kiváló szakmai múlttal 

rendelkezik. Pályázatát elfogadásra javasoljuk, vezetői megbízását támogatjuk.  

 

 

Győr, 2016. április 18. 

     

 

 

 

       Kaukerné Kovács Edit  
             területi elnök 
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A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolato-

san. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és 

Postai Szakközépiskolája 
     9400 Sopron, Teleki Pál út 26. 

 

A pályázó neve:     Herczeg Lászlóné 

 

A vezetői pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető 

munka. Részletes, az iskolai élet minden területét felölelő, elemző, értékelő munkát tükröz. 

Hangsúlyt fektet a jó áttekinthetőségre. Megfogalmazásai közérthetőek. A helyzetelemzés és 

a vezetői elképzelések egymás mellett jelennek meg, formailag nem különülnek el egymástól. 

Tartalmilag korrekt, lényegre törő mind az iskola bemutatása, a helyzetelemzése, mind az 

erre épülő vezetői program megfogalmazása.  

Helyzetelemzése jól tükrözi, hogy a pályázó, aki jelenleg is a tagintézmény vezetője, az ott 

szerzett 20 éves vezetői tapasztalata révén jól ismeri, törvénytisztelőként követi a fenntartó 

oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz – kihívásokhoz, kihasznál minden olyan 

lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a XXI. század 

elvárásainak.  

A vezetői programjában a megfogalmazott elsődleges célja tovább folytatni a már megkez-

dett és jól működő képzési rendszert, igazodni a új elvárásokhoz, kialakítani az új képzések 

kereteit. Kiemelten kezeli a tanórán kívüli foglalkozások nyújtotta lehetőségeket. Szól a tehet-

séggondozásról és a felzárkóztatásról is. Az ifjúságvédelmi tevékenység és az egészségre ne-

velés is hangsúlyosan megjelenik a céljai között. Céljai megvalósításában számít az intéz-

mény külső partnereire is. A tárgyi feltételek fejlesztését folytatni szeretné.  
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A célokat reálisnak, támogatandónak tarjuk, azok átgondoltak, alapoznak a pedagógiai prog-

ramban megfogalmazottakra, a humán erőforrásra és a hagyományokra. 

 

A pályázó reálisan tervező, határozott, nyitott személyiség, kiváló szakmai múlttal ren-

delkezik. Pályázatát elfogadásra javasoljuk, vezetői megbízását támogatjuk.   

 

 

 

Győr, 2016. április 18. 

     

 

 

 

       Kaukerné Kovács Edit  
             területi elnök 
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A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolato-

san. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája 

     9400 Sopron, Halász utca 9-15. 

 

A pályázó neve:     Kósa Éva 

 

A vezetői pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető 

munka. Részletes, az iskolai élet minden területét felölelő, elemző, értékelő munkát tükröz. 

Hangsúlyt fektet a jó áttekinthetőségre. Megfogalmazásai közérthetőek.  

Tartalmilag alapos, részletes mind az iskola bemutatása, a helyzetelemzése, mind az erre 

épülő vezetői program megfogalmazása.  

Helyzetelemzése tükrözi, hogy a pályázó, aki jelenleg a tagintézmény-vezető helyettese, az 

ott szerzett 24 éves tanári, középvezetői és 1 éves vezetői tapasztalata révén jól ismeri, tör-

vénytisztelőként követi a fenntartó oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz – 

kihívásokhoz, kihasznál minden olyan lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy az általa veze-

tett iskola megfeleljen a XXI. század elvárásainak.  

A vezetői programjában a fejlesztési elképzeléseit a szakképzéshez elengedhetetlen tárgyi 

feltételek fejlesztésével kezdi. A személyi feltételek fejlesztésénél igényként jeleníti meg to-

vábbi fejlesztő pedagógus és iskolapszichológus foglalkoztatását, hogy a tanulási problémák-

kal, családi és egyéb gondokkal küzdő tanulók minél több segítséget kaphassanak. Kiemelt 

feladatként fogalmazza meg a beiskolázási mutatók javítását, az új képzési struktúrára való 

felkészülést. Vezetési elveiben, a vezetői szerkezet kialakításában az eddigieket kívánja foly-

tatni. A külső partnerekkel való jól működő kapcsolatrendszerre továbbra is számít. Gazdál-

kodásában a hatékony forrásfelhasználást tartja szem előtt. 
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A célokat támogatandónak tarjuk, azok átgondoltak, alapoznak a pedagógiai programban 

megfogalmazottakra, a humán erőforrásra és a hagyományokra. 

 

A pályázó reálisan tervező, határozott, nyitott személyiség, kiváló szakmai múlttal ren-

delkezik. Pályázatát elfogadásra javasoljuk, vezetői megbízását támogatjuk.   

 

 

 

Győr, 2016. április 18. 
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A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolato-

san. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi,  

Vendéglátó Szakképző Iskolája, és Kollégiuma 
     9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3. 

 

A pályázó neve:     Sterbenz László 

 

A vezetői pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető 

munka. Részletes, az iskolai élet minden területét felölelő, elemző, értékelő munkát tükröz. 

Hangsúlyt fektet a jó áttekinthetőségre. Megfogalmazásai közérthetőek.  

Tartalmilag alapos, részletes mind az iskola bemutatása, a helyzetelemzése, mind az erre 

épülő vezetői program megfogalmazása.  

Helyzetelemzése jól tükrözi, hogy a pályázó, aki jelenleg is a tagintézmény vezetője, az ott 

szerzett 9 éves magasabb vezetői tapasztalata révén jól ismeri, törvénytisztelőként követi a 

fenntartó oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz – kihívásokhoz, kihasznál 

minden olyan lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a 

XXI. század elvárásainak.  

A vezetői programjában megfogalmazott fejlesztési elképzeléseiben olyan iskolát szeretne, 

amelyben a nyugodt légkörű, hatékony oktató-nevelő munka során figyelnek az esélyegyenlő-

ség biztosítására, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra, a magas szintű szakmai tudás 

átadására, az egészséges életmódra nevelésre, a tanulói személyiségek sokirányú fejlesztésére. 

Kiemelten szól az idegen nyelvi és a digitális kompetenciák fejlesztéséről. Olyan iskolát sze-

retne, amely a régió szakmai szellemi központja a vendéglátás és az idegenforgalom területén. 

Célként fogalmazza meg a felnőttoktatás létszámának növelését is. A tárgyi feltételek fejlesz-

tése területén kiemelt figyelmet kíván fordítani a pályázati források bevonására. Az iskola 

szervezeti felépítésében követné az eddigi hagyományokat. 
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A célokat támogatandónak tarjuk, azok átgondoltak, alapoznak a pedagógiai programban 

megfogalmazottakra, a humán erőforrásra és a hagyományokra. 

 

A pályázót reálisan tervező, határozott személyiségnek ítéljük. Intézményében nagy ta-

pasztalattal rendelkezik. Pályázatát elfogadásra javasoljuk, vezetői megbízását támogat-

juk.   

 

 

Győr, 2016. április 18. 
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A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázatokkal kapcso-

latosan. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Porpáczy Aladár Középiskolája, 

Kollégiuma és Általános Művelődési Központja 
     9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2. 

 

A pályázók neve:     Pappné Szabó Alexandra 

     Wellner Andrea 
 

A Kar Megyei Elnöksége a pályáztatótól megkapott, a vezetési programot tartalmazó pályáza-

ti anyagok áttanulmányozása alapján, a pályázók vonatkozásában egy rangsort állít fel, az 

alapján, hogy a megfogalmazott pályázati célok mennyiben felelnek meg a kor kihívásainak, 

mennyiben tükrözik, azt a szakmai hitvallást, amely egy jó vezető sajátossága kell, hogy le-

gyen. A pályázó helyzetelemezése, a megfogalmazott céljai mennyire tükrözik az intézmény 

arculatát, eddigi hagyományait, mennyire reálisak. 

1. Wellner Andrea 

A pályázó 20 éve dolgozik az intézményben, 14 éve ő az intézmény vezetője. Nagy tapaszta-

lattal rendelkező, elismert vezető. Jól ismeri az intézmény adottságait, a gondokat és a lehető-

ségeket. Pontosan tisztában van a tárgyi és a személyi feltételekkel. Az elmúlt évek alatt sokat 

tett az intézmény fejlődése terén, kereste a pályázati lehetőségeket, a forrásokat, a külföldi 

kapcsolatokat, a kitekintést. Kiemelt figyelmet fordít céljainak megfogalmazásakor a tehet-

séggondozásra, a versenyfelkészítésre, sőt szervezésre, a kompetenciafejlesztésre, a kompe-

tenciamérések sikeres biztosításra, a kooperatív technikák beépítésére a mindennapi oktató-

nevelő munkába. Hangsúlyos szerepet szán továbbra is a magyar-osztrák közös képzésnek. 

Célként fogalmazza meg a felnőttoktatás fejlesztését is. A távoktatás netes formájának elindí-

tásában is gondolkodik. A tájházak működtetésnek lehetőségeiről is szól. Külön szól a kollé-

giumhoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseiről.  
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2. Pappné Szabó Alexandra 

Külső pályázó, vezetői tapasztalattal nem rendelkezik. 2009—2014 között dolgozott az in-

tézményben, amelynek a vezetői pozíciójára pályázik, így ismeri azt. A helyzetelemzése ke-

vés konkrétumot tartalmaz, szinte csak a beiskolázási tájékoztatóra hagyatkozik. A megfo-

galmazott céljai előremutatóak, fejlesztő jellegűek, de általánosak. 

 

A pályázók közül WELLNER ANDREA pályázatát ítéljük jobbnak, reálisan tervező, 

határozott, nyitott személyiség, kiváló szakmai múlttal rendelkezik. Pályázatát elfoga-

dásra javasoljuk, vezetői megbízását támogatjuk.  

 

 

Győr, 2016. április 18. 
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             területi elnök 



NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  

TERÜLETI KÜLDÖTTGYŰLÉS ELNÖKSÉGE 

9025 GYŐR, KOSSUTH LAJOS U. 7. 

 

 

A NEMZETI PEDAGÓGUS KAR GYŐR-MOSON-SOPRON 

MEGYEI TERÜLETI SZERVÉNEK VÉLEMÉNYE 

TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐI PÁLYÁZATRÓL 

 

Hivatkozva a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 

326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 23§ (4) bekezdésére, a Nemzeti Pedagógus Kar Győr-

Moson-Sopron Megyei Területi Küldöttgyűlés Elnöksége a pályáztató felkérése alapján az 

alábbi véleményét fogalmazza meg a benyújtott tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolato-

san. 

 

A pályáztató neve:   Soproni Szakképzési Centrum 

9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

 

A pályáztatásban érintett intézmény: Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző 

Iskolája 
     9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. 

 

A pályázó neve:     Bokor Ákos 

 

A vezetői pályázat formailag igényesen szerkesztett, logikusan felépített, jól áttekinthető 

munka. Részletes, az iskolai élet minden területét felölelő, elemző, értékelő munkát tükröz. 

Hangsúlyt fektet a jó áttekinthetőségre. Megfogalmazásai közérthetőek.  

Tartalmilag alapos, részletes mind az iskola bemutatása, a helyzetelemzése, mind az erre 

épülő vezetői program megfogalmazása.  

Helyzetelemzése jól tükrözi, hogy a pályázó, aki jelenleg is a tagintézmény vezetője, az ott 

szerzett 15 éves vezetői, ebből 4 éves magasabb vezetői tapasztalata révén jól ismeri, törvény-

tisztelőként követi a fenntartó oktatási céljait, alkalmazkodik a helyi adottságokhoz – kihívá-

sokhoz, kihasznál minden olyan lehetőséget, amely lehetővé teszi, hogy az általa vezetett is-

kola megfeleljen a XXI. század elvárásainak. Helyzetelemzésében hangsúlyosan szerepelnek 

a kompetenciamérés eredményei és a tanulók versenyeredményei. 

A vezetői programjában a fejlesztési elképzeléseiben szól a tárgyi feltételek fejlesztésének 

szükségességéről, ahol igényli a fenntartó segítségét. A személyi feltételek kapcsán jelzi a 

problémát a közeljövőben nyugdíjba vonuló, nagyszámú pedagógus pótlása vonatkozásában, 

kiemelve azt a gondot, hogy nagyon nehéz a szakmai tantárgyak tanítására szakembert, peda-

gógust találni. A képzési struktúrában folytatni kívánja a szakközépiskolai (ősztől szakgimná-

ziumi) és szakiskolai (leendő szakközépiskolai) képzésben kialakított kínálatot, képzést, ter-

mészetesen felkészülve az új kerettantervek által előírtakra. Az intézmény felnőttoktatásban 

betöltött szerepét erősíteni szeretné. A korábban kialakított vezetői szerkezetet továbbra is 

megtartaná. A céljai megvalósításában számít a kapcsolati rendszerére. Legfontosabb feladat-
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ként azt jelöli meg, hogy az intézményben elért értékeket átmentse az új oktatási szerkezet, a 

változó struktúra alá. 

A célokat támogatandónak tarjuk, azok átgondoltak, reálisak, követeik az intézmény hagyo-

mányait, alapoznak a pedagógiai programban megfogalmazottakra, a humán erőforrásra és a 

hagyományokra. 

A pályázó reálisan tervező, határozott, nyitott személyiség, kiváló szakmai múlttal, több 

évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályázatát elfogadásra javasoljuk, vezetői 

megbízását támogatjuk.   

 

 

Győr, 2016. április 18. 
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