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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: A bizottság 2008. június 25-én 16 órakor megtartott ülésérıl.
Helye: Polgármesteri Hivatalban polgármesteri iroda
Jelen vannak:Varga Ferencé elnök
Balasi Anna
Oláh László bizottsági tagok
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság
határozatképes, mert az 5 bizottsági tagból 3 fı jelen van. Mucsi László és Nyerges Zoltán
elıre jelezték távollétüket. A meghívóban kiadott napirendi pontokat javasolta megtárgyalni.
Más javaslat nem volt.

Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi napirendeket fogadták el:
NAPIREND
1. Az Általános Mővelıdési Központ Igazgatójának beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
2. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
3. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
4. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Az Általános Mővelıdési Központ Igazgatójának beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Varga Ferencné elnök
Mindenki megkapta az elıterjesztéseket. Megkérte az ÁMK igazgatóját, ha van kiegészíteni
valója, tegye meg.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Minden, amit fontosnak tartott leírt a beszámolóba. Az elsı oldal statisztikai adatokkal indul,
melyben egy dolgot emel ki a napközis létszámmal kapcsolatban, hogy az iskola tanulóinak
48 %-a választotta, tavaly ez 41,9 % volt. Tehát emelkedett.
Sajátos nevelési igényő tanulóink száma az csökkenni fog. A hiányzás az alsó tagozaton nıtt
meg nagyon, de sok volt a tartós betegség, ami ezt indokolja.
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Összegyőjtötte, hogy ebben a tanévben milyen fejlesztések voltak.
- zenefejlesztése
- udvari játékokat szereltek fel
- iskola rádiót felújították
- táblabeszerzés
- számítástechnika termet is fejlesztették
- projectorr-t vásároltak
Az éves munkatervet szeptemberben elkészítjük, és ott meghatározzuk havi bontásban, hogy
mikor mit fogunk megvalósítani.
A pályaválasztásról annyit, hogy gimnáziumba 6, szakközépiskolába 21, szakiskolába 4 fı
jelentkezett. Nıtt a szakközépiskolába jelentkezık aránya.
Mi a tagintézményben hetente üléseztünk.
Az országos m érésekkel kapcsolatban: Minden évben sorra kerül, és a 4-6-8 évfolyamon
ismétlıdik. Mindig kisorsolják, hogy melyik évfolyamot küldjük, be. Idén a hatodikosokét
kellett küldeni. A matematika átlag az csökkent. Próbált néhány javaslatot kidolgozni a
fejlesztésre. Például elıírta, hogy minden évfolyamon a matematika órához járjon
felzárkóztató képesség kibontakoztató, elı fogja írni a pedagógusoknak a feladatsorok
elkészítését és begyakorlását. A szövegértés terén a lényeg kiemelését kell megtanítani a
gyerekekkel.
A záró gondolat: A pedagógus pálya régebben sem tartozott a könnyő szakmák közé, ma
pedig kifejezetten emberpróbáló feladat. Csökkenı társadalmi megbecsülés, növekvı
színvonal, a fenntartónak, a tanulónak is, egyaránt folyamatos fejlıdést is igényel.
Oláh László bizottsági tag
Lehetett volna többet írni a sportversenyeknél az egyesületi munkákról is.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az lenne a legjobb, ha ezek, mint egy jelzésként beérkeznének hozzánk, hogy nem az ÁMK
szervezésében de még mit végeznek a tanulók.
Varga Ferencné elnök
Több olyan tanár van, aki már túl van a nyugdíjas koron, és még tanít, de van olyan is aki
nemsokára nyugdíjba megy. Át kellene gondolni, hogy kik azok a fiatal tanárok, akik a
továbbképzési keret terhére újabb szakot is felvennének és pótolni tudnák a nyugdíjba
menıket.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Egyetért vele, de az a baj, hogy a kapott összeg annyira kevés, hogy még a felére sem elég,
arra, hogy valaki egy szakot elvégezzen. Többen vannak most is akik, úgy tanulnak, hogy a
fele díjukat maguk fizetik.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozták:
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6/2008.(VI.25.) OMSB. Hat.
Az Általános Mővelıdési Központ Igazgatójának
beszámolójáról a 2007/2008-as tanévrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központ
igazgatójának beszámolóját az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés a 2008/2009-es tanév indítására
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A következı tanév indításánál az biztos, hogy 2 elsı osztály indul a második osztályt
összevonjuk. További összevonásokat nem tervezünk.
További létszám adatok:
21 tanító tanár
3 napközis tanár
3 napközis csoport
és 2 tanulószoba
Kérni fogja, hogy több legyen a túlóra, többek közt azért mert elvárják hogy jobb legyen a
színvonal a kompetencia mérésen, de így is kevés az óraszám.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozták:
7/2008.(VI.25.) OMSB. Hat.
A 2008/2009-es tanév indításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2008/2009-es tanév indításáról szóló
elıterjesztést az alábbiak szerint fogadja el:
- 21 fı tanító, tanár
- 3 fı napközis nevelı
- 11 fı óvoda pedagógus és dajka
- 15 iskolai osztály és 3 napközis csoport
- 30 óra tanulószobai ellátás
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
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NAPIREND
3. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató

Varga Ferencné elnök
Az ÁMK alapító okiratának 9.2. és a 9.3. pontja kerül módosításra, amely az integráltan
nevelhetı, oktatható gyermekek körét határozza meg az iskolában és az óvodában. Az
óvodások körében elıfordulnak más fajta problémák. Az önkormányzat nyert egy pályázatot
az óvoda akadálymentesítésére. Akár egy látás, akár egy hallásfogyatékos gyermeket is teljes
mértékben el tudunk látni. Azért tartottuk fontosnak, hogy ha ilyen gyermek van, akkor ne
kelljen más városba elvinni a szülıknek.
Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozták:
8/2008.(VI.25.) OMSB. Hat.
Az Általános Mővelıdési Központ
alapító okiratának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központ alapító
okiratának módosítását az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
4. Egyéb kérdések
Varga Ferencné elnök
A születések fájával kapcsolatban van egy kis probléma, méghozzá a falevelek. A legolcsóbb
ajánlat eddig 1300 forint. 500 000 forint van elkülönítve ennek elkészítésére. Várhatóan
meglesz augusztus végére.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 16 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
OMSB elnöke
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