
Krc [[nírt RIFOnnÁTu EclnÁzrOzsíe
t I t [ É s Ll H l y Á T A L A

H-6000 KIcsrruír, Szabadság tér 7. Pf. l29 Tel:76/500-389 Fax:76/500-387
E-mail: hivatal@krek.hu Ilonlap: www.krek.hu

A Kecskeméti Református Egyházktizség Elniikségének
a kecskeméti Református pálmácska Óvoda
és a kecskeméti Református Általános lskota

igazgatóvá lasztá sáva l ka pcsol atos kiiz Ieménye

Az Egyházkozség fenntartásában m kod két kcizneve!ési intézményí.inkben, a Kecskeméti
Református pálmácska Óvodában és a kecskeméti Református Általános lskolában az
intézményvezet igazgatók megbízása 2018. jrilius 31-én Iejár.

Az Egyházkozség feIel s vezet i és testületei az elmrilt hónapokban megkezdték a
választás e! készítését.

A presbitérium mint fenntartó testtilet 2018. április 19-én tartott ti!ésén nagy tcibbséggel

- a 25 éves gyakorlatot folytatva - gy dontcitt, hogy mindkét igazgatói tisztséget meghívás tján
kívánja betolteni.

A presbitérium - titkos szavazással - dont, és ad megbízástazigazgatóknak. Ennek várható
id pontja 2018. május 28. A dcintés el tt az lgazgatótanács meghallgatja a jeloltek szakmai
programját, és az EIncikség kikéri a neve! testriIetek véleményét.

A fenntartó célja továbbra is a magas színvonal oktatási és nevelési munka folytatása,
hogy intézményeinkben és munkatársi kozcisségeinkben egészséges, kolcscinos bizalmon a!apuló,
nyílt !égkcir ura!kodjon, és a munkatársak egymást támogató szeretetben végezzék szolgálataikat.

lstennek adunk hálát a sikerekért és mindenki elkoteIezett, áldozatos szolgálatáért. A
fenntartó továbbra is gondoskodik azokróI az anyagi és infrastrukturális támogatásokról,
fejlesztésekr l, ameIyek az eddigi eredmények elérését is biztosították.

A Kecskeméti Református Egyházkozség Elnciksége koszonetét fejezi ki mindazoknak, akik
az igazgatóválasztással kapcsolatban véleménytiket elmondták. Az Egyházkozség erre
felhatalmazott testtiletei ezen vélemények ismeretében fogják meghozni dontési,iket.

A Kecskeméti Református Egyházkozség E!noksége az egyházat érint kérdések
megvitatását - a Szentírás tanítását kcivetve - az egyház bels fórumain kívánja elvégezni.

Kecskemét, 201-8. május 10.
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