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Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 
Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottsága 
 

 
J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült: A bizottság 2007. április 25-én 16.00 órakor megtartott ülésérıl. 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök  
                         Balasi Anna                          
                         Nyerges Zoltán 
                         Mucsi László  
                         Oláh László bizottsági tagok 
                         Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
                         Vieszné Újfalusi Edit jegyzıkönyvvezetı 
 
Varga Ferencné elnök 
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat, valamint                                 
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgatót. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
mivel az 5 bizottsági tagból 5 fı jelen van. Javasolta a meghívóban szereplı napirendi pont 
tárgyalását. Más javaslat nem volt. 
 
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag az 
alábbi napirendet fogadták el: 
 

N A P I R E N D 
 
 
1. Elıterjesztés az ÁMK minıségirányítási programjának módosítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
 
Napirend 
1. Elıterjesztés az ÁMK minıségirányítási programjának módosítására 
    Elıadó: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
Varga Ferencné elnök 
A 1993. évi közoktatási törvény legújabb módosítása 2006. szeptemberében lépett hatályba. A 
módosítás érelmében az intézményeknek 2007. március 31-ig kellett elkészíteni a 
minıségirányítási program módosítását. A módosítás oka, hogy ki kellett dolgozni a 
pedagógusok teljesítményértékelésének szabályozását. A programmódosításnak ez a része 
2008. szeptember 1-tıl kerül bevezetésre. Az általános iskolában és az óvodában is elkészült a 
programok módosítása. Felkérte Szabóné Szatmári Katalint röviden ismertesse az iskolai 
programmódosítás lényegét. 
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató 
A kiadott írásos anyag 14. oldalán találhatók azok a szempontok, amelyeket a pedagógusok 
teljesítményértékelésénél figyelembe kellett venni. Egyenként végighaladt a pontokon és 
röviden értelmezte azokat. Készítettek egy értékelési szabályzatot, de még dolgoznak a 
végleges változaton, ennek 2008. szeptember 1. a határideje. Azért, hogy valamennyi 
pedagógus értékelése objektív legyen elkészült egy óra megfigyelési lap, ahol mindenkit 
azonos szempontok alapján értékelnek.  A feladattal most elindulnak, ha kell módosítanak, 
mert menet közben úgyis lesznek új  körülmények, amelyek elıre nem láthatók. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Elıre gratulál a pedagógusoknak, ha sikerrel járnak, mert nem egyszerő a feladat. 
Varga Ferencné elnök 
Az elızıekben elhangzottakhoz van-e kérdés? 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Varga Ferencné elnök 
Javasolta az Általános Iskola minıségirányítási programmódosításának elfogadását. 
 
Áttért az óvodai program tárgyalására. Kis Gabriella a Pedagógiai Intézet szakértıje segítette 
az óvodai vezetıség munkáját. A mérést, értékelést az óvoda minıségirányítási programja 
tartalmazta, mert erre a feladatra már korábban törvényi kötelezettségük volt. 
Beszélt a mérés módjáról, összetevıirıl, elmondta, hogy a kiscsoport kivételével év elején és 
év végén is készítenek értékelést. Amennyiben komolyabb probléma fordul elı a mérések 
során, a Nevelési Tanácsadó segítségét kérik.  
A kiadott írásos anyag alapján beszélt a jelenlegi módosításról. Ismertette az óvodai 
pedagógusok teljesítményértékelésének célját, az eljárás összetevıit és folyamatát, kitért az 
értékeléssel kapcsolatos panaszok kezelésére. Az értékeléshez kapcsolódó dokumentum a 
dolgozók önértékelı lapja, amelyet a dolgozó saját maga készít el, valamint a vezetıi 
értékelés, amely egy-egy csoportlátogatás után készül el, de év végén is mindenkirıl kötelezı 
ezt elkészíteni. Így minden dolgozónak saját személyi anyaga van szakmai területen, amely 
tartalmazza az önértékelést és a vezetıi értékelést is, és amibe csak a dolgozónak van joga 
betekinteni.  Megkérdezte van-e észrevétel, hozzászólás? 
Balasi Anna bizottsági tag 
Valahol azt olvasta, hogy a közvetlen munkatársnak is értékelni kell a kollégáját? 
Varga Ferencné elnök 
Igen, ez azért van, mert a csoportokban mindig kettı óvónı végez oktatómunkát – egy 
délelıtt és egy délután - és a közös munkavégzés során nem mondanak egymásról negatív 
véleményt, inkább igyekeznek megbeszélni a felmerülı problémákat egymás között.  
Nagyobb problémát jelent most az óvodai dolgozók létszámának alakulása, mert egy óvónınk 
nyugdíjas lesz, ha a fiatalok közül 3-4 fı esetleg elmegy szülni, vagy elköltözik Szankról, 
akkor kevés lesz az óvónı, mert tudomása szerint utánpótlás jelenleg csak egy fı van. 
Mucsi László bizottsági tag 
A törvény nem engedi meg, hogy pedagógus óvónıként dolgozzon? 
Varga Ferencné elnök 
Csak ha megvan az óvónıi végzettsége. A témához van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt. 
 
Varga Ferencné elnök 
Javasolta az ÁMK Óvoda minıségirányítási programmódosításának elfogadását. 
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Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 
3/2007.(IV.25.)OMSB hat. 
Az ÁMK min ıségirányítási  
programjának módosításáról 
 

H A T Á R O Z A T 
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport 
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az ÁMK minıségirányítási programjának 
módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el. 

 
Határidı: KT soron következı ülése 
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök 
 
T á j é k o z t a t á s 
 
Varga Ferencné elnök 
Elıször a fafaragó táborral kapcsolatban szeretne néhány dolgot elmondani. Korábban már 
beszéltünk arról, hogy faanyagot – elsısorban keményfát - kérünk a szülıktıl a jövı évi 
fafaragó táborhoz. A felhívás meg fog jelenni a Kisbíró újságban, de akár szórólapokon is 
megjelenhetne. A felajánlásokat Zelei Bélánál lehet leadni, a faanyagot İ győjtené. 
Balasi Anna bizottsági tag 
Mi számít keményfának? 
Mucsi László bizottsági tag 
A dió, a tölgyfa és minden gyümölcsfa. 
Varga Ferencné elnök 
Átnéztük a katalógusokat, amelyekbıl játékokat lehet válogatni. Ez most a 
diákönkormányzatnál van, İk fognak 25 db játékot kiválasztani. Beszéltünk egy 
vállalkozóval is, de İ 10-12 db játékot kb. kettımillió forintért tudna elkészíteni. Ennyi 
pénzért ennek a kétszeresét is meg lehet csinálni ha összefogunk.  
A másik, hogy nem volna szerencsés dolog faragott játékokat elhelyezni a parkban. Van olyan 
módszer is, ahol a háncsolt fákat lecsiszolják, majd csapolásokkal rögzítik. 
Nagygalambfalváról  Derzsi Paliék is szívesen jönnének segíteni. Amint ki vannak választva a 
játékok, értesítjük Palit, és İ felméri mennyi fára van szükség az elkészítésükhöz. 
A fafaragó tábor költségeit az határozza meg, mennyi szakmunkát és mennyi társadalmi 
munkát sikerül szervezni, de a faanyagot és a fa kezeléséhez szükséges anyagokat 
mindenképpen ki kell fizetni.  
Természetesen amikor a játékok elkészülnek utána rendszeresen, nagy odafigyeléssel kell a 
fát karbantartani, hogy a gyerekek sokáig tudják ıket használni. 
 
A Szankért Egyesület ülésén hangzott el, - vannak olyan vélemények-, hogy nem kell 
sportpálya a posta mögé, de İ úgy gondolja azokra kellene hallgatni, akik azt majd használni 
fogják. Városi tanár úr már abba is beleegyezne, hogy a futópálya ne legyen megépítve, mert 
annak a költségvetése kb. 6 millió forint.   
Mucsi László bizottsági tag 
Szintén az a véleménye, hogy inkább a posta melletti pálya elkészítésére kellene pénzt 
fordítani, nem a sportpályán teljesen tönkrement kézipályát felújítani, mert az új pályát 
délelıtt és délután az iskolások, az esti órákban pedig az egész falu tudja használni. 
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Varga Ferencné elnök 
Tájékoztatta még a bizottságot, hogy az Oktatási Bizottság programjai között szerepelt a 
kihívás napjának szervezése, de polgármester úr kapott egy tájékoztatást, amelyben 
hivatalossá tették a rendezvényt, így ez kikerült a bizottság feladatai közül. A koordinálási 
feladatokkal Potharnné Fekete Irént bízták meg. 
 
A jelenlévık mást elmondani nem kívántak, ezért a bizottság elnöke az ülést 17.00 órakor 
bezárta. 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                              Varga Ferencné 
                        OMSB elnök 
 
 
 
 
 
 

 
 


