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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2010. február 2-án 14 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Nyerges Zoltán
Mucsi László és
Oláh László biz. tagok
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
Az OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés az ÁMK alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
2. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés az ÁMK alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné elnök
Az alapító okirat módosítása elsısorban azért vált szükségessé, mert törvényi kötelezettsége
az önkormányzatnak határozatot hozni az intézményben történı átszervezésrıl. Szülıi
igények alapján szeptember 1-jétıl be kell fogadni 2 éves korú gyermekeket az óvodába, mert
a szüleik vissza szeretnének menni dolgozni. Két lehetıség volt, egy teljes bölcsıdés
csoportot indítani, vagy pedig egy olyan csoportot, ami egységes óvoda és bölcsıdés csoport.
Egy ilyen csoportban 5 bölcsıdés korú lehet és 15 kiscsoportos korú, tehát ebben a csoportban
20 gyerek lehet.
Besesek Béla képviselı megérkezett az ülésre.
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Ehhez a képesítési feltételek szerint kell egy gondozónı, aki az egy éves átképzést elvégzi,
mire beindul az egységes óvoda és bölcsıde és a csoportban kell még két ember, akik
elvégeznek egy 60 órás tanfolyamot. A képzések jelenleg folyamatban vannak. Ennek a
csoportnak a dolgozói szükséglete 3 óvónı megfelelı végzettséggel és egy dajka.
A bizottságnak a határozat-tervezetet véleményeznie kell.
Megkérdezte, hogy jegyzı asszonynak van-e kiegészítése.
Vincze Jánosné jegyzı
A feladatellátáshoz is bekerült a bölcsıdei nevelés.
Még egy kiegészítés lenne a tevékenységeknél, mert eddig az ÁMK alapító okirata nem
tartalmazta a nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységet és az ÁMK is ad
bérbe helyiségeket és ezért ezt is bele kell venni az alapító okiratba.
Igazgató asszonnyal ma tárgyalt még egy kiegészítésrıl, a 11. pontban található a
foglalkoztatottakra vonatkozó rész, amely tartalmazza, hogy az intézmény közalkalmazottakat
hogyan foglalkoztathat. Ez lenne az 1. pont, és 2. pontba bekerülne az, hogy az intézmény
közhasznú foglalkoztatás által kiközvetített munkavállalót is alkalmaz. Az intézménynek
jogában áll közhasznú dolgozót is alkalmazni, de csak olyan feladatra, amelyre nem kapunk
normatív állami támogatást, és nem tartozik az intézmény alaptevékenységeibe az a feladat,
amelyet el akar vele láttatni.
Oláh László biz. tag
Milyen munkakörre alkalmazható?
Mucsi László biz. tag
Lehet gyerekfelügyelı, pedagógiai asszisztens. Meg van határozva, hogy mire nem
alkalmazható, a többi feladatra igen.
Vincze Jánosné jegyzı
Eddig is alkalmazott ilyen munkavállalót, de mi adtuk oda. Ha ez a mondat bekerül az alapító
okiratba, akkor közvetlenül is vehet föl ilyen dolgozót. A közhasznú munkavállalóval nem
láttathat el oktatási feladatot, ami azt jelenti, hogy órát nem helyettesíthet.
Varga Ferencné elnök
Az óvodában is van ilyen dolgozó, nagyon jó segítség. Jónak tartja ezt a módosítást.
Az óvodás csoportok esetében a módosítás azt jelenti, hogy az óvodás csoportok száma 2010.
szeptember 1-jétıl kettı lesz és egy ilyen óvodás-bölcsıdés csoport. A három csoportba
valószínőleg több gyerek fog bekerülni az év folyamán, mint amennyi maximálisan
megengedett, szeptember 1-jétıl 68 óvodás korú és 5 bölcsıdés korú gyermek lesz.
Csökken a gyermeklétszám, mert ezelıtt 10-15 évvel 130 óvodás gyermek volt, most 84 van.
Az egységes óvoda és bölcsıde több dolgozót vesz igénybe, mint az óvodás csoport. A
finanszírozás miatt 2010. szeptember 1-jétıl három csoport lesz, de ha úgy alakul, akkor a
következı évben kéri a képviselı-testülettıl a létszám felülvizsgálatát, és ha a határ fölött lesz
a létszám, akkor módosítsa a csoportok számát.
Besesek Béla képviselı
Külön figyelni kell a jövıben a legcélszerőbb, legelınyösebb finanszírozásra.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra tette fel az ÁMK alapító
okiratának módosítását az elhangzott módosításokkal.

OMSB 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
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1/2010.(II.02.) OMSBH.
ÁMK 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 azzal a módosítással, hogy a 11.
pontban lévı szöveg 1. pont lesz és kiegészül egy 2. ponttal a következık szerint:
11.2. Intézmény közhasznú foglalkoztatás által kiközvetített munkavállalót is alkalmaz.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Mucsi László biz. tag
Nevelıtestületi értekezlet volt, és ott felmerült egy probléma, amely meghatározza az iskola
jövıjét, hogyan lehet az oktatás színvonalán javítani. Évente 4-5-6 gyereket elvisznek
kisgimnáziumokba. Ami idáig juttatta az oktatást, az egyrészt az oktatás alulfinanszírozása, el
van vonva minden plusz, ezzel szemben bevállalta az iskola az integrációt, amivel egy olyan
gyerekcsoport alakult ki az iskolában, akikre szakmailag nem igazán volt felkészülve a
tantestület. Ezeknek a gyerekeknek, csoportoknak a törıdése elveszi az energiát a
pedagógusoktól és a jobban tanulni kívánó gyerekektıl. Romlik az oktatás minısége, és erre
meg kellene találni a kiutat. Állítsuk meg az elvándorlást, ne csak a gyengéket próbáljuk
felzárkóztatni, hanem törıdjünk a jókkal is. Arra ment rá a pedagógusok energiája, hogy az
integrált, sajátos nevelési igényő gyerekekkel külön foglalkozni kell, erre van is külön
fordítható óra, viszont a tehetséggondozásra, a jó gyerekek menedzselésére, felkészítésére
középiskolába, már nem jut idı. Nem beszélve arról, hogy most már lehet látni, felértek az
integrált gyerekek a fölsı évfolyamokba, olyan magatartási formákat produkálnak, amibıl
menekül a jobb érzéső családnak a gyereke, és elviszik ıket. A jók elırehaladási esélyét
feláldoztuk, így jelentısen sérül az országban az egyenlı bánásmód, a tudáshoz való jog,
hiszen a gyengébbekre hangsúlyt fektetett az állam, az volt a cél, hogy a gyengébb gyerekeket
beintegrálják a normál iskolákba, ezzel viszont zuhanásszerően lemegy a színvonala az
iskoláknak és marad a városi, egyházi iskola, ahol nem foglalkoznak integrált gyerekekkel.
Ennek van költségvetési része is, mert külön évfolyambontásban el kell választani a jókat és a
gyengébbeket, és matematikából, magyarból, idegen nyelvbıl külön kell csoportbontásban a
gyengébbeket felzárkóztatni, hogy a közepest közelítsék, a jókat viszont közelíteni a
középiskolai szint felé, mert nagyon nagy lesz a szakadék az innen elkerült tanulók és egy
olyan iskolából elkerült tanulók szintje között, ahol nincsenek ilyen problémák.
Javasolja erre a témára külön bizottsági ülés összehívását, ahová a pedagógusokat meg kell
hívni. Meg kell tárgyalni, hogy a szakma hogyan látja, egyes tantárgyaknál hogyan kell
változtatni az oktatáson, hogyan próbáljuk vonzóvá tenni a szanki iskolát a továbbtanulni
szándékozó diákok számára, és ne az legyen a perspektíva, mint valamikor régen volt, hogy a
jobb módú családok elvitték a gyerekeiket Szankról.
Varga Ferencné elnök
Egyetért, kéri, hogy a képviselık, és minden pedagógus kapjon meghívót, jövı hét szerdán 16
órakor kerülhet erre a megbeszélésre sor.
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Van egy pályázat, amellyel a tehetséggondozást lehetne elısegíteni, ez is egy lehetıség. A
pályázati határidı április 15.
Oláh László biz. tag
Jó gondolat ez a megbeszélés, a pályázati lehetıséget is meg kell ragadni. Biztos, hogy a jobb
képességő hátrányt szenved, ha csak a gyengébb képességőekkel foglalkoznak. Nem értett
egyet a Magyar Bálint féle oktatási elmélettel, hogy integrálni kell a gyengébb képességőeket
a jobb képességő gyerekek közé, mert ez mindig az oktatás rovására megy. Ezzel
kapcsolatban országosan is rengeteg sok vita van.
Mucsi László biz. tag
Régen is volt neveletlen, rossz gyerek, de egy tanulócsoport 1-2 ilyen gyereket el tud viselni,
viszi magával, de 6-8 gyereket már nem. Olyan minıségi változást okoz a tanítás
folyamatában, ami képes szétzilálni a pedagógust is, meg a jó tanulókat is. Most már olyan
tömegével jelennek meg a hátrányos helyzető és integrált gyerekek, hogy gyakorlatilag a
normál oktatást veszélyeztetik. Itt vissza kell verni mindenféle szegregációs vádat, nem arról
van szó, hogy a cigánygyerekeket leválasszuk a többiekrıl, szó sincs róla. Közöttük is vannak
jó tanuló gyerekek, ık bekerülnek az adott tárgyból a jobb csoportba, aki meg nem teljesített,
az meg kerül a gyengébbe. Van, akinek több segítség kell ugyanahhoz a tudás eléréséhez,
mint a másiknak. Mindenképp arra kell törekedni, hogy a jó tanulókat felkaroljuk.
Varga Ferencné elnök
A szociálisan hátrányos helyzető gyerekek jó része nehezíti meg a nevelést az iskolában. Az
integrált gyerek egyre kevesebb, igaz csak papíron.
Mucsi László biz. tag
Leépítették az integrált gyerekek létszámát, ez pénzügyi tranzakció volt, attól még sajnos nem
fejlıdött a gyerek annyit.
Varga Ferencné elnök
Jövı hétre kimennek a meghívók és az oktatás jövıképérıl döntés elıkészítı megbeszélés
lesz az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság kibıvített ülésén, erre szeretettel várunk
minden pedagógust is.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 14 óra 30 perckor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
elnök
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