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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2009. június 29-én 13 órakor megtartott
ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Nyerges Zoltán és
Oláh László biz. tag
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Radvánszki Tibor pedagógus
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
Az OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Beszámoló a 2008/2009-es tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Beszámoló a 2008/2009-es tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
(Beszámoló a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné elnök
A bizottságnak véleményezési joga van. Átadta a szót az ÁMK igazgatójának.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Mindenki megkapta a beszámolót. Kiemelte, hogy a statisztikai adatokból néhány helyen
érdekes következtetéseket lehetett levonni. Sok versenyen r5észt vettek a gyerekek. Itt csak az
elsı három helyezést elért tanulók vannak kiemelve. A beszámolónak vannak kötelezı
elemei, ilyen a tanuló baleset, amelybıl idén is volt három, szerencsére nem annyira súlyosak.
A gyermekvédelmi munkát már harmadik éve úgy végzik, hogy nincs gyermekvédelmi
felelıs, az osztályfınököknek nagyon szoros kapcsolatot kell tartani a családsegítı
szolgálattal. A családgondozó partner mindenben és igyekszik segíteni. A fejlesztés,
eszközbeszerzés a megkezdett munka folytatása. Minden év elején elkészítik a munkatervet,
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ennek a megvalósulását sorolta fel a beszámolóban. Szó van még a napi, heti, havi
ellenırzésekrıl, óralátogatásokról és a pályaválasztásról. Kiemelte, hogy a tavalyi tanévhez
képest megemelkedett a szakiskolákba jelentkezık száma, mert tavaly csak 4 volt, ennek
egyik oka, hogy a tanulók képességei ebben az évfolyamban reálisan mutatják, hogy nem is
célozhattak volna meg szakközépiskolát vagy gimnáziumot. Felsorolta, hogy melyik
iskolákba mentek a gyerekek, földrajzi hely szerint Kiskunfélegyháza a legvonzóbb,
messzebbre kevesen mennek el. Az OKÉV mérés már volt a képviselı-testület külön
napirendje, ezért nem emelte most ki. A tagintézményekrıl is szó van a beszámolóban,
összesítette az óvoda vezetıjének beszámolóját, saját részét is belevette. A közmővelıdésrıl
ısztıl, októbertıl május végéig szól a beszámoló, nyáron is sok mindenben részt fognak
venni, illetve bekapcsolódnak a községi szintő rendezvényekbe. A záró gondolatokban leírta,
hogy mennyivel nehezedik a helyzet. Úgy érzi, hogy eredményes tanévet zártak, mind a
mellett, hogy rengeteg a gond, a probléma és a megoldanivaló. Ezután a beszámoló végén egy
ötletelı nevelıtestületi értekezlet eredménye látható, ahol kis csoportokban (5 fıs) dolgoztak
a nevelık, ez tulajdonképpen egy összegzés, mit és hogyan látnak a nevelık, mi a pozitívum,
mit kellene tenni a gyermekmegtartás, az iskola vonzóbbá tétele érdekében. A legvégén
található a jövıkép, mit szeretnének a jövıben tenni.
Kérdésekre szívesen válaszol.
Nyerges Zoltán biz. tag
Részletesnek tartja a beszámolót. A beszámolóban sok a figyelmeztetések száma, az
ellenırzıbe beírásra kerülnek, ennek milyen visszacsatolása van a szülık részérıl, milyen
nevelı hatása van, a tanulmányi eredményben ez meglátszik-e?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Negyedévente történik a magatartás és szorgalom jegyek zárása. Ha abban az idıszakban
történik az, amiért a gyerek a beírást kapta, akkor a negyedévi magatartás jegyében ez
tükrözıdik. A következı negyedévben már „tiszta lappal” indul. Egyre többször használják az
osztályfınökök azt, hogy eltiltják a gyereket egy osztályrendezvénytıl vagy nem tart ilyen
jellegő rendezvényt, ha az osztály több tagjával gond van, csak akkor, ha a problémák
megoldódnak.
A figyelmeztetés írásban az ellenırzıbe kerül, az lenne a jó, ha otthon is figyelmeztetnék a
gyereket, de sajnos éppen a problémás gyerekeknél elıfordul, hogy a szülı meg sem nézi az
ellenırzıt, olyan is van, hogy a szülı úgy véli, hogy jogtalanul írtak be a pedagógusok az
ellenırzıbe, mert nem az ı gyereke volt a hibás. Ha a szülı nem partner, akkor a pedagógus
nem sokat ér el.
Balasi Anna biz.tag
A deviáns gyerekek szülei nem is jönnek be a szülıi értekezletekre.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Így van, nehéz velük tartani a kapcsolatot.
Balasi Anna biz.tag
Érdekes, hogy a legjobb magatartású a 8/b. osztály és a legkevésbé szorgalmas a 8/b. osztály.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Itt is volt ugyanolyan szorgalmas, húzó réteg, mint a másik osztályban, természetesen vannak
nagyon gyenge képességő tanulók is. Jó osztály volt magatartás terén is és a tanulásban sem
volt gond, kivéve azt a néhány nagyon gyengét.
Nyerges Zoltán biz. tag
Az ilyen nagyszámú figyelmeztetés mennyire hat ki az osztályra, zavarja a többi tanulót, ez
pedig rávetıdik-e a tanulmányi eredményre?
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Zavaró a rendetlenkedı, nem odafigyelı, nem tanulni akaró gyerek, ezt a tanárnak kell
kezelni, azonban tanárfüggı is. Van olyan pedagógus, aki jobban tud fegyelmet tartani, meg
kell tudni teremteni a csendet a munkához.
Nyerges Zoltán biz. tag
Nyílt napon tapasztalta, hogy nincs kellı fegyelem, ez általános probléma.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A nyílt napokon alig jelenik meg szülı, az alsó tagozaton még érdeklıdıbbek, a felkínált
lehetıséggel nagyon kevés szülı él. Rendezvényt szerveztek, ahol pszichológus tartott
elıadást a tévé és a számítógép függıségrıl, sajnos 2 szülı és 6-8 pedagógus jelent meg. Ez
nem egyedi, nem szanki iskolára jellemzı jelenség. Emellett ha a gyerekek elmennek
osztálykirándulásra, megdicsérik a szanki gyerekeket, hogy a többihez képest milyen jól
neveltek és illemtudóak. A mai élet hozza, hogy a gyerekeknél kisebb a fegyelem.
Balasi Anna biz.tag
Az egyik pedagógus tud rendet tartani, a másik nem. Az osztályközösségen is sok múlik, hogy
kikényszerítse a hangoskodótól, hogy ne zavarja az órát.
Oláh László biz.tag
A bajnokságban játszó fiú gyerekeket az iskola nem engedte horgászversenyre, tud-e róla
igazgató asszony?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem tud róla, a szülıkön múlik, hogy hova engedik a gyerekeket.
Radvánszki Tibor pedagógus
Lehet, hogy pont a beírások miatt történhetett az eltiltás.
Varga Ferencné elnök
Volna-e arra lehetıség, hogy akik hamarabb elmennek az iskolából 6 vagy 8 osztályos
gimnáziumba, lenne számukra egy pici búcsúztatás évzárókor vagy ballagáskor?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Volt szó róla, van amelyik iskolában hagyomány, hogy odaállnak a nyolcadikosok mögé és
akkor ballagnak. Megkérdezték az osztályfınökök a szülıket, nem kérték, nem akarták, hogy
ballagjanak a gyerekek. A tanévzáró beszédben nem név szerint, de megemlítette ıket, jó utat,
jó tanulást kívánt nekik.
Varga Ferencné elnök
A nyelvoktatással kapcsolatban látta a nevelıtestület határozatát, hogy nem kívánja
megváltoztatni a jelenlegi formát, akkor az angol nyelv oktatás valószínőleg úgy fog
megvalósulni, mint az óvodában.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Mind a két nyelvet felajánlják, szakkörként meg lesz hirdetve, október 1-jétıl indul. Aki
igényli, annak biztosítva lesz. Ez bevezetés, ha nagy lesz rá az igény, akkor a következı
tanévtıl újra át lehet gondolni.
Nyerges Zoltán biz. tag
A tanulói balesetek megelızése érdekében lehetne-e valamit tenni, olyan fejlesztést
végrehajtani, ami a megelızést segíti (pld. korlát vagy csúszásveszély elhárítás).
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem ilyenrıl van szó. Az egyik eset olyan volt, hogy két gyerek összeszaladt. Amikor hó van,
megpróbálják megtiltani, de akkor is gyúrják a havat, ha jég, ha sár, ebbıl is adódott baleset.
Egy esetben pedig két gyerek összeverekedett.
Nyerges Zoltán biz. tag
Addig nincs baj, amíg ilyen kisebb balesetekrıl van szó.
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Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Állandóan szemmel kell követni a gyerekeket, és még akkor is bekövetkezhet a baleset, nem
az infrastruktúrával függ össze.
Varga Ferencné elnök
A gyerekeknek nagy a mozgásigénye, szeretnek szaladgálni, van, amikor a baleseteket nem
lehet megelızni.
Megköszönte a hozzászólásokat.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a beszámolót.
OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2009.(VI.29.) OMSBH.
2008/2009-es tanévrıl szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az ÁMK igazgatójának 2008/2009-es
tanévrıl szóló beszámolóját az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
NAPIREND
2. Egyéb kérdések
A) Mővészeti oktatás bevezetésérıl
Varga Ferencné elnök
Radvánszki Tibor megkereste az ülés elıtt és elmondta, hogy a Kiskunhalasi Mővészeti Iskola
azt javasolta, hogy Szankon létesüljön egy mővészeti tagozat. Ha az Oktatási Bizottság
támogatná ezt a kezdeményezést, akkor ez többletlehetıség lenne a gyerekek számára és
tehermentesítené az önkormányzatot a szakkör teljesítése alól. Lehetıséget kap a gyerek
külön tehetséggondozó foglalkozásra olyan pedagógussal, aki már bizonyított és ez nem
terhelné a költségvetést. Radvánszki Tibortól szeretne ezzel kapcsolatban néhány szót hallani
és az ÁMK igazgatójától, hogyan lehetne ezt megvalósítani, van-e rá lehetıség.
Radvánszki Tibor pedagógus
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Mővészeti Iskolája évek óta szeretne itt
mővészeti tagozatot indítani. Az elsı idıben festı tagozat indulna heti 4 órában, 14-16 gyerek
bevonásával a 4-8. osztályosokból. Minden eszközt a mővészeti iskola állna. Az
önkormányzatnak jóváhagyási lehetısége van. A diákok fizetnének ezért 2400 Ft-ot félévente,
a rászoruló gyerekeknek ingyen van az oktatás. Sokféle képzésre lesz lehetıség (pld:
szobrászat, kerámia stb.), attól függıen, hogy milyen igények jelentkeznek. Kezdetben a
festészet indulna be. Ha ez mőködne, akkor a délelıtti óraszámokat lehetne rendezni, nem fér
bele az órakeretbe a tanulószoba.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Radvánszki Tibor ma délelıtt hozta be az iskolába ezt a papírt a mővészeti tagozat
beindításáról, elmondta neki, hogy hozni fogja a bizottság mai ülésére. Meglepıdött, hogy ı is
hozta. A mővészeti tagozat beindítását támogatja, a zeneiskolának is van Szankon kihelyezett
tagozata, jó, ha több a felkínált lehetıség. Más dolgokat is érintünk, amelyek egyelıre nem
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egészen ide valók. Az nem igaz, hogy az önkormányzatnak semmi pénzébe nem kerül, hiszen
az óraszámot neki erre biztosítania kell. Radvánszki Tibornak 11 órája van a rajz és hon- és
népismereti órákra, ebben a két szakköri óra is benne van. Ehhez jelenleg tervezett 7 óra
tanulószoba van a jövı évi tantárgyfelosztásban elıirányozva. A gond az, hogy a kötelezı
óraszáma nincs ki. Ha beindul ez, akkor 11 + 4 óra lesz, még ezzel sem lesz ki az óraszám. De
ez munkáltatói kérdés, más téma, nem a bizottságra tartozik.
Ez jó kezdeményezés, jónak tartja a mővészeti tagozat beindítását, a képviselı-testület
kedvezı döntése esetén felveszi a kapcsolatot a mővészeti iskola igazgatójával. A
fenntartónak jóvá kell hagynia, és az iskola nevelıtestületének is.
Varga Ferencné elnök
A képviselı-testület felé továbbítja a kezdeményezést a kihelyezett tagozattal kapcsolatban,
igazgatónı pedig biztosan tud valamilyen formát találni ennek. Elıször a képviselı-testület
döntésére van szükség, utána át kell gondolni, hogyan lehet megvalósítani.
Az OMSB elnöke szavazásra tette fel a mővészeti tagozat beindítását.
OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2009.(VI.29.) OMSBH.
Mővészeti oktatás bevezetésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja, hogy a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Mővészeti
Iskolája mővészeti tagozatot indítson Szankon.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
elnök

7

