
Berzsenyi Dániel Gimnázium Iskolaszék határozata  
az intézményvezetői pályázatokról 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium intézményvezetői pozíciójára kiírt pályázati felhívásra két 
pályázat érkezett, melyeket az Iskolaszék tagjai elolvastak, megismertek. Mindkettőt a Gimnázium 
vezető oktatója nyújtotta be: 

 Kiss Gyöngyi igazgatóhelyettes (megbízott intézményvezető) 

 Nemecskó István igazgatóhelyettes 

 

Az Iskolaszék 2015. 12. 02-án ülést tartott a pályázatok elbírálásáról, melyen a következők szerinti 
véleményt alakította ki. 

 

Az Iskolaszék örömmel fogadja, hogy az érvényes beérkezett pályázatok olyan tapasztalt és felkészült 
pedagógusoktól érkeztek, akik régóta a Gimnázium megbecsült és sikeres oktatói és vezetői; az iskola 
kiemelkedő eredményeit biztosító pedagógiai elveket és alkalmazott módszereket nemcsak jól 
ismerik, de azok fejlesztésében is aktívan részt vesznek. Mindez garancia arra, hogy bármelyikük is 
nyeri el a vezetői állást, a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium az évszázados hagyományainak és 
elveinek megfelelő úton folytatja széleskörű elismerést kivívott működését. 

 

Kiss Gyöngyi 1988 óta középiskolai tanárként, 2005 óta igazgatóhelyettesként, 2015-ben megbízott 
intézményvezetőként dolgozik a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Pályamunkája tükrözi az így 
megszerzett tapasztalatait és helyzetismeretét. Kiválóan összefoglalja azt a hagyományos 
értékrendet és működési gyakorlatot, amely a Berzsenyi Dániel Gimnáziumot az elmúlt évtizedben is 
az ország egyik kiemelkedő középiskolájává tette. Helyi tapasztalatain alapuló céljai és elképzelései 
illeszkednek az iskola hagyományaihoz, intézményi kultúrájához. Jól körvonalazott elképzelése van az 
elvégzendő feladatokról, amelyek továbbra is ezen a sikeres pályán tartják a Gimnáziumot. 
Megbízása esetén a folyamatos, zökkenőmentes átmenet biztosított. 

 

Nemecskó István szintén a gimnázium régi tanára; pedagógusként 1992 óta, igazgatóhelyettesként 
2013 óta dolgozik itt. Feladatai között különböző megbízásokkal kiemelten szerepelt a diákokkal és 
képviseleti szerveikkel való közvetlen kapcsolattartás. Pályázata az iskola hagyományait és pedagógiai 
elveit tükrözi, ezek mellett utalva a következő időszak konkrét feladataira. Fejlesztési elképzelései az 
iskolában végzett pedagógusi és vezetői tevékenysége során szerzett tapasztalatain alapuló alapos 
helyzetfelmérésére épülnek. Szintén elmondható, hogy megbízása esetén a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium eddigi sikeres működése akadálytalanul és megbízhatóan folytatódik. 

 

A pályázatok elemzése alapján az Iskolaszék a következő határozatot hozza: 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan belső pályázatok érkeztek, amelyek garantálják a Berzsenyi 
Dániel Gimnázium eddigi kiemelkedően eredményes működésének folytatását. 

Mindkét pályázó sok éves tapasztalattal rendelkezik a Gimnázium működésével és irányításával 
kapcsolatban; pályázatuk ezt a tudást tükrözi. Mindkét pályázat jól foglalja össze a Berzsenyi 
hagyományos értékeit, és ezeknek megfelelő (többségében hasonló) fejlesztési célokat tűznek ki. 

Az Iskolaszék mindezek alapján mindkét pályázatot támogatja és mindkét pályázó személyt 
alkalmasnak tartja az intézményvezetői pozíció betöltésére. 



 

 

Az Iskolaszék ülésén nem kívánt részt venni: 

 a működtető XIII. ker. Önkormányzat képviselője; mivel véleményét a működtetői határozat 
fogja tükrözni 

 az IDÖK képviselője, mivel véleményüket önállóan, az IDÖK nevében nyújtják be. 
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