SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
5/2009.

JEGYZİKÖNYV
a bizottság 2009. augusztus 31-én
megtartott rendkívüli ülésérıl

Határozatok száma: 7.

TARTALOMJEGYZÉK

7/2009.(VIII.31.) OMSBH.
2009/2010. tanév indításáról

6. oldal

2

SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2009. augusztus 31-én 10,30 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Mucsi László és
Oláh László biz. tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 4 fı jelen van, Nyerges Zoltán bejelentette távolmaradását az ülésrıl.
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. Elıterjesztés a 2009/2010. tanév indításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné elnök
Átadta a szót polgármester úrnak.
Patkós Zsolt polgármester
Az elızetes megbeszélés után módosult az igazgató asszony által jónak tartott, szakmailag is
megalapozott tantárgyfelosztás. A 2009/2010. tanév indításával kapcsolatban módosult a
létszám, meg kell határozni az indítandó csoportokat és a költségvetést is majd módosítani
kell ezzel összefüggésben. A kettı részmunkaidıs helyett egy részmunkaidıben
foglalkoztatott pedagógus lesz ebben a tanévben, 18 órában. Másrészt vállalta igazgató
asszony, hogy a túlórakeretet 35 óráról 22 órára csökkenti.
Igazgató asszony észrevételezte teljesen jogosan, hogy a határozat-tervezet 4. pontját törölni
kell, mert a teke sportra, idegen nyelv oktatására és a számítástechnikára már az elmúlt
tanévben sem tudta biztosítani a képviselı-testület a plusz 10 órát.
A 4. pont helyére viszont be kell tenni, hogy az ÁMK Napköziotthonos Óvodájában a
2009/2010. tanévben 3 óvodai csoport indítása engedélyezett. Jelen pillanatban az óvodába
beíratott gyermekek száma 75 fı, ezért három óvodai csoport indítását javasolta, így
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kaphatjuk a legnagyobb költségvetési finanszírozást. Javasolta, hogy maradjon változatlan az
óvodában dolgozók létszáma.
Balasi Anna biz.tag
Azért lett az egy fı részmunkaidıs, mert közben beindul a mővészeti oktatás?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Kevés a pedagógus tantárgyának az óraszáma, elzárkózik a tanulószobai, napközis nevelıi
feladatoktól, 4 órában mővészeti oktatásban fogja kipótolni.
Varga Ferencné elnök
A kinevezési okmányának módosítását aláírja?
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Több megbeszélés volt ez ügyben, most készülnek a papírok, a mai napon megtörténik az
aláírás.
Mucsi László biz.tag
A délutáni elfoglaltságot ezért nem szeretné elvállalni, hogy tudjon foglalkozni a mővészeti
oktatással. Sérelmezi, hogy korábban kikerült a tantárgyak közül a média ismeret. Ezt
szeretné tanítani, de ez a lehetısége megszőnt. Osztályfınökséget nem vállal, mert emberileg
nem bírja azokat a konfliktusokat elviselni, amelyet korábban tapasztalt. A szakmáját szeretné
minden órában letanítani és erre törekszik. Sajnálja, hogy ilyen helyzetbe került, mert nem
minden tantestületben van szaktárgyat tanító mővészember, aki a szakmáját magas fokon
tudja mővelni.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A közoktatási törvény lecsökkentette az óraszámokat. A tantestület több órás vitákban
döntötte el, hogy milyen tantárgyakból mennyit vegyenek el. A tantestület úgy gondolta, hogy
a matematika, magyar óraszáma kevésbé csökkenjen, mert ezekre súlyozottabban van
szükség, mint a készségtárgyakra. A nevelıtestület dönti el, hogy milyen óra legyen, a média
órát is a tantestületnek kell megvitatni, hogy legyen-e. Ebben a mai világban a
nevelıtestületen belül konfliktust szült az, hogy egy pedagógus kijelenthet olyat, hogy a
napközit nem vállalja.
Itt volt a mővészeti iskola igazgatója, megbeszélték, hogy be fog indulni a mővészeti tagozat
heti 4 órában, ebbıl pótolja a kiesett óraszámokat. Meg fog történni a szerzıdéskötés.
Patkós Zsolt polgármester
A következı tanévben is csak egy elsı osztály fog belépni és két nyolcadik osztály távozni.
Az iskolaotthonos oktatás felmenı rendszerben mőködni fog. Szőkülnek az órakeretek. A
pedagógusok esetében az osztályok számának csökkenése jelentıs problémát fog okozni a
következı tanévben.
Felkérte Nagy Klárát, hogy ismertessen a normatíva alakulását az óvodában 3 ill. 4 csoport
alakítása esetén.
Nagy Klára fıtanácsos
Igen jelentıs különbségek vannak. Az óvodai nevelésben 8 órát meg nem haladó ellátásra 3
csoport esetén egy gyerekre a normatíva 359.833 Ft, 4 csoport esetén 148.166 Ft.
A 8 órát meghaladó ellátásra 3 csoport esetén egy gyerekre a normatíva 423.333 Ft, 4 csoport
esetén 169.333 Ft.
Patkós Zsolt polgármester
Ezért javasolta a három óvodai csoport indítását.
Varga Ferencné elnök
Nem lesz könnyő megoldani, 4 óvodai csoport volt eddig, de a számok beszélnek, 3
csoportban kell megvalósítani az óvodai ellátást.
Át kell gondolni a bölcsıde létrehozását, amelyre kétféle lehetıség van, egységes óvoda és
bölcsıde vagy külön bölcsıdei csoport. A létrehozásában mások a feltételek, könnyebben
engedik az egységes óvoda és bölcsıdét. Ennek a feltétele, hogy 5 bölcsıdés korú és 15
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kiscsoportos korú gyermek lehet egy csoportban, ennél több bölcsıdés korú nem lehet. A
külön bölcsıdei csoport esetén pedig, meg kell lenni a napi megjelent 12 fınek. Át kell
gondolni, hogy melyikre lesz igény, melyiket tudjuk mőködtetni.
Vincze Jánosné jegyzı
Tájékoztatta a bizottságot, hogy törvényességi szempontból áttekintette az igazgató asszony
által beterjesztett tantárgyfelosztást, amely a képviselı-testület korábbi döntéseinek és a
jelenlegi határozat-tervezetnek megfelel csoportok és létszámok tekintetében. Törvényességi
szempontból áttekintette, hogy ki milyen tantárgyakat tanít és milyen csoportokat kapott és
megnézte a pedagógusok képzettségeit, végzettségeit. Három pedagógusnak kicsit aggályos a
végzettsége ahhoz, amit tanít. Igazgató asszonyt errıl tájékoztatta. Az angol és a német
tanárok tekintetében nincs meg a 7. és 8. osztályokra vonatkozó végzettség és egy tanárnak a
tanulószobához nincs meg a megfelelı pedagógiai végzettsége. Állásfoglalást kért, amelyben
azt a választ kapta, hogy teljes mértékben a munkáltató döntésétıl függ, hogy mit fogad el
végzettségnek. Az errıl szóló levelet át fogja adni igazgató asszonynak.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az idegen nyelv végzettség esetén az angol nyelv tekintetében már nyugdíj elıtt áll a
pedagógus és védettséget élvez, gondoskodunk a belsı képzésrıl, egy kolléganı most
nyelvvizsgázni fog és jövı szeptembertıl kezdve elvégzi az angol nyelvi szakot. A német
nyelv tekintetében is a pedagógus ígéretet tett arra, hogy amint befejezi tanulmányait, amit
most végez, akkor elvégzi azt a kiegészítı szakot, amely a 7. és 8. osztályban tanításhoz kell.
Úgy gondolja, hogyha egy általános iskolában tanított tantárgyhoz megfelelı egy pedagógus
végzettsége, akkor a tanulószobához, napközihez is.
Patkós Zsolt polgármester
Több alkalommal elhangzott, hogy vannak, akiknek nincs megfelelı képesítésük ahhoz, amit
tanítanak. Ez az idegen nyelvoktatásnál csúcsosodott ki, mert ezek a legfontosabb kérdések.
Jegyzı asszonynak az volt a kötelessége, hogy törvényességi szempontból ezeknek a
dolgoknak utánanézzen. A jelenlegi végzettségek alapján belülrıl nem lehet a 7. és 8.
osztályban az idegen nyelvi órákat másnak adni, kívülrıl meg nem akarunk óraadót
alkalmazni.
Vincze Jánosné jegyzı
Az angol nyelv tanár személyi anyagába be volt tőzve egy MM rendelet, amely szerint, ha 10
évnél kevesebb idı van hátra a nyugdíjig és pedagógiai munkáját jól ellátja, akkor már nem
lehet kötelezni a megfelelı végzettség megszerzésére. Ezt a jogszabályt az uniós jogszabály
hatályon kívül helyezte, ezt ki kell venni a személyi anyagból.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A közoktatási törvényben jelenleg is benne van. Megoldás lehet a 7. és 8. évfolyamon külsıs
alkalmazása, de ez is megkérdıjelezhetı a pedagógus létszámleépítések mellett.
Varga Ferencné elnök
Mindenki láthatta, hogy az esélyegyenlıségi terv milyen lehetıséget ad az igazgató számára
létszámleépítéskor és órabeosztáskor. Törvény szerint elınyt élvez, aki egyedül neveli
gyermekét, viszont azoknak az embereknek, pedagógusoknak az esélye romlik, akik
családban élnek és társuk van, ez egy kicsit igazságtalan.
Patkós Zsolt polgármester
Javaslata az, hogy a létszám szabályozását az iskola érdekében jóval tudatosabban,
kötöttebben kell végezni. Olyan továbbképzési terv valósuljon meg, aki nem végzi el, amire
az intézménynek szüksége van, annak utána lehessen következménye. Azzal is tisztában van,
hogyha ilyen kevés pénz van továbbképzésre, abból nagyon nehéz ezt így megvalósítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel a módosított
határozat-tervezetet.
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OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2009.(VIII.31.) OMSBH.
2009/2010. tanév indításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2009/2010. tanév indításáról szóló
határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a 4. pont a
következıre módosuljon:
4.
Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodában a 2009/2010. tanévben 3
óvodai csoport indítását engedélyezi.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 11 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
elnök
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