
Tisztelt szavazó testület! 

Budapest, 2015. december 2. 

A budapesti Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. december 4-ére igazgató választás ügyében 

kiírt véleménynyilvánító szavazásához a Gimnázium szülői munkaközössége az alábbi 

véleményt fogalmazza meg:  

A szülők nevében köszönetünket fejezzük ki Kiss Gyöngyinek és Nemecskó Istvánnak, hogy 

a Gimnázium vezetésével járó feladatokat elvállalják és az igazgatói tisztséget megpályázták. 

Mindkét pályázót nagyra becsüljük, gyermekeink és a Gimnázium érdekében végzett sokéves 

kiemelkedő és áldozatos munkájukat magasra értékeljük, céljaikkal egyetértünk, őket az 

igazgatói posztra alkalmasnak és megfelelőnek tartjuk. Mindkettőjüket támogatjuk és segíteni 

fogjuk, bármelyiküknek is adatik végül az igazgatói kinevezés. Nagy örömünkre szolgál, 

hogy általuk a Gimnáziumnak olyan vezetője lesz, aki ezt az intézményt alaposan ismeri, 

értékeit megőrzi és annak fejlődését szívügyének tekinti. Ezekért a célokért mi, szülők is 

készek vagyunk e két pályázóval együtt küzdeni. 

Kiss Gyöngyi pályázatában a szakszerű menedzsmentet, a széleskörű vezetői és 

adminisztratív tapasztalatokat, a világosan kitűzött célokat és céltudatosságot valamint a 

határozottságot tekintjük a jövőbeni sikeresség zálogának. 

Nemecskó István pályázatában a kiemelkedő pedagógiai eredményeket, a diákság és a szülők 

felé mutatott nyitottságot, a feladat személyes megközelítését és a jó légkör megőrzésére 

fektetett hangsúlyt tartjuk elsőrendű értéknek.  

A szülői munkaközösség ezt a véleményt egy olyan konzultáció alapján fogalmazta meg, 

amelynek során igyekezett megismerni a szülők minél szélesebb körének a személyes 

véleményét. A szülők lehetőséget kaptak választásuk és választásuk indokainak 

kinyilvánítására. 

Sokan nem tudtak egyértelműen választani a két pályázó között. Azoknak a többsége, akik ezt 

mégis megtették, külön is kiemelte, hogy az általa kevésbé támogatott pályázót is 

megfelelőnek tartja, elutasító vélemény egy sem érkezett. 

Az osztály szinten összesített beérkezett vélemények fele Kiss Gyöngyit, fele Nemecskó 

Istvánt támogatja jobban. Kiss Gyöngyi mellett a humán és nyelvtagozatos „A” és „D” 

osztályok, míg Nemecskó István mellett a matematika és reál tagozatos „B” és „C” osztályok 

tették le a voksukat. Az egyéni vélemények esetében is az látszik, hogy ugyanannyian 

érvelnek Kiss Gyöngyi mellett, mint Nemecskó István mellett. Az osztályok véleménye elég 

markáns, de általában nem 100%-osan egyöntetű, a legtöbb véleménynyilvánító közösségben 

akadtak olyanok, akik ha egyedül is, de a többségi állásfoglalással ellentétes véleményt 

fogalmaztak meg. 

Mindkét pályázónak további sok sikert kívánunk és bízunk benne, hogy közös 

munkálkodásunk mindkettőjükkel folytatódni fog – egyikükkel hamarosan gimnáziumi 

igazgatóként. 
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