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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2010. július 7-én 8.00 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Mővelıdési Ház Díszterem
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Oláh László biz. tagok
Patkós Zsolt polgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nagy Klára fıtanácsos
Rácz Izabella képviselı
Tóth Viktória jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 3 fı jelen van, Nyerges Zoltán és Mucsi László elıre bejelentették
távolmaradásukat.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
Az OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Beszámoló a 2009/2010-es tanévrıl
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Varga Ferencné elnök
Felkérte igazgató asszonyt tájékoztassa ıket az egész éves munkáról.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Igyekezett mindent részletesen leírni, nem sok szóbeli tájékoztatást adna.
A statisztikai adatokból, kiderül ismét kevesebben lettek, 2 nyolcadik osztály távozik és 1
belépı elsı osztály lesz.
A fejlesztéseket, amiket beterveztek sikerült megvalósítani. A kompetencia alapú oktatást 6
bevont osztályban bevezették, és ez felmenı rendszerben az összes többire ki fog terjedni.
Beindult a festészet tanszak a kiskunhalasi iskolával együttmőködve. Ezt folytatni fogják
ugyanúgy, mint a zeneiskolával való együtt mőködést a kiskunmajsai Egressy Béni
zeneiskolával.
Az önkormányzati sikeres pályázatoknak köszönhetıen új bútorokat kaptak, megújult a
lépcsı, a kerékpártároló. Megindult a nyár folyamán az energiaracionalizációs pályázattal
kapcsolatos munka is.
Minden bevállalt rendezvényt megtartottak, a községi rendezvényekbe bekapcsolódtak. Nem
olvas fel mindent, mert részletesen le van írva.
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Pályaválasztás terén mind a 31 tanulót felvették.
A kompetencia mérés terén egy javítandó terület van, ami az olvasáskézség.
6-8 évfolyam terén a szint alatti tanulók létszáma növekvıben van. Ez azt jelenti, hogy ennyi
gyenge képességő tanuló van most.
6. osztályban vezették be a kompetencia alapú oktatást. Nem érkezett panasz. Részletek az
elıterjesztésben. Voltak kötelezıen magvalósítandó innovációk, például témahét, amit a
karácsonyhoz kötöttek, erdei iskola. Ezek felkerültek a szolgáltatói kosárba is.
A tagintézményektıl kért egy-egy összesítı táblázatot, hogy milyen rendezvényeket
szerveznek, mibıl áll a folyamatos munkájuk.
Záró gondolatként annyit mondana, hogy nem volt könnyő ez az év. Sok új dolgot kellett
véghez vinnük, úgy hogy a képzések utókövetık voltak. Az lett volna az ideális, ha a tanárok
elıször a képzést kapják meg és utána kellett volna bevezetni a dolgokat. Nehéz volt az év, de
szerinte a jövı év is nehéz lesz. A befektetett munka meghozza a gyümölcsét.
Megköszönte a nevelık és a tagintézmények munkáját, a Képviselı-testület támogatását.
Varga Ferencné elnök
Az igazgató helyettes ellenırzéseinél többször van szó a késésekrıl. Hogy lehet megoldani a
gyerekek felügyeletét, ha épp akkor történik valamilyen baleset az problémát okozhat. Ha
lehet, szeptembertıl ezeket meg kell szüntetni.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem mennek el mellette szó nélkül, de nem a gyerekek felügyeletében van a késés oka,
hanem van aki munkakezdésre nem ér oda késik 5 percet vagy az óráról való késés az ami
örökös téma. De ez nem mindenkire jellemzı ezt is le lehet szőkíteni.
Varga Ferencné elnök
Nagy munka áll az ÁMK mögött. Köszöni szépen az iskola munkáját a bizottság nevében is.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a tagokat.
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
4/2010.(VII.07.) OMSBH.
2009/2010-es tanévrıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy a 2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolót
az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
2. Elıterjesztés az Általános Mővelıdési Központ alapdokumentumainak jóváhagyásáról
(Gy. Szabó Béla Általános Iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ, Egységes ÓvodaBölcsıde Nevelési Programja, Minıségirányítási Programja, SZMSZ és Házirend)
Elıadó: Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Varga Ferencné óvodavezetı
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Varga Ferencné elnök
Az alapdokumentumok nagyon terjedelmesek ezért nem kerültek kipostázásra.
Vincze Jánosné jegyzı
Itt vannak, meg lehet ıket tekinteni.
Varga Ferencné elnök
Az óvodai dokumentumokat szakértı vizsgálja, elıször el kellett küldeni az Egységes
Módszertani Intézménynek csak ezután került szakértıhöz, aki szerinte még nem küldte meg.
Vincze Jánosné jegyzı
Beszélt a szakértıvel, aki azt mondta, hogy a jogszabályoknak megfelel. Nincsenek jogi
problémái egy-két praktikus tanácsot ad majd, ami esetleg segítheti a jövıbeni munkát, de az
alapvetıen a dokumentumokat nem érinti.
Varga Ferencné elnök
Az iskolai dokumentumok a kompetencia alapú oktatás miatt kerültek módosításra, úgy
gondolja itt is a törvényi módosítások okozták a változást.
Nagy Klára fıtanácsos
Nem a kompetencia miatt. Más miatt.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
A kompetencia miatt is. Az egyik terület ami miatt át kellett dolgozni, az hogy a pedagógiai
programban fel kell tüntetni a kompetencia alapú oktatást. Ennek vannak különbözı
kritériumai. Ez úgy került átdolgozásra, hogy a pályázatban volt egy folyamat szakértı
koordinátor Patócs Anikó, aki segített, hogy hogyan és mit tegyünk bele. A másik, amiért át
kellett dolgozni az integrációs pedagógiai program. Pályáztak egy olyan támogatásra, hogy a
HHH gyerekek külön kapnak óra keretet. És a pedagógusok is, akiket ebbe bevont szintén
kapnak támogatást, ahhoz hogy havonta 5-10 órában tudjanak csoportokban foglalkozni
ezekkel a gyerekekkel. Ez azzal jár, hogy 3 havonta esetmegbeszélés, értékelés és a szülıknek
tájékoztatás. Aki átnézte, javasolja ezeket a módosításokat.
Varga Ferencné elnök
Javasolta a bizottság tagjainak fogadják el a módosításokat.
Vincze Jánosné jegyzı
Megkérte igazgató asszonyt beszéljen egy kicsit az erdei iskoláról.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Náluk még új dolog, de más iskoláknál már régóta mőködik ez a rendszer. Ki kell emelni a
gyerekeket a megszokott oktatási környezetbıl, órarendhez kötötten kell foglakozásokat
tartani. Ott is tanulnak tulajdonképpen. Az övék most Budapesten volt. 2 kolléga dolgozta ki a
programot. Fizikához, kémiához, földrajzhoz, természetismerethez köthetı foglalkozásaik
voltak.
Vincze Jánosné jegyzı
Megköszönte a tájékoztatást.
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Varga Ferencné elnök
Kérdezte van-e még kérdés.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a tagokat.
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
5/2010.(VII.07.) OMSBH.
Általános Mővelıdési Központ alapdokumentumainak jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az Általános Mővelıdési Központ
alapdokumentumairól szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
3. Elıterjesztés ÁMK alapító okiratának módosításáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
Varga Ferencné elnök
Átadta a szót jegyzı asszonynak.
Vincze Jánosné jegyzı
Az alapító okirat módosítását, mint azt az igazgató asszony is elmondta a pedagógia
programnál is, hogy a képesség kibontakoztató integrációs felkészítés biztosítása eddig nem
szerepelt az Alapító okiratban. Ezt az óvodánál is be kell, hogy tegyék, az általános iskolánál
külön az 1-4 és az 5-8 évfolyamon is kell hogy tartalmazzon ilyen alapvetı tevékenységet az
Alapító okirat mert ez most pályázathoz is szükséges.
Törlésre kerültek részek a sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai, iskolai nevelési részben.
Felkérte igazgató asszonyt, indokolja meg miért történtek ezek a változások.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Valójában nem történt meg a kivétel, ahogy azt ı kérte. Egyedül az óvodánál.
1-4-ig ugyanúgy benne maradt az, hogy „érzékszervi (látás,- és hallássérülés esetében
utazótanári feladatellátás keretében), értelmi (enyhe mentális retardáció)”. Ezt a részt szeretné
töröltetni. Egyrészt, azért mert változott maga rendelet, másrészt, ha ezt a részt benne hagyják
az Alapító okiratban, akkor jelentkezik egy „kötelezı vagyok felvenni a gyereket és
biztosítani az ı ellátásának minden feltételét”, aminek igen kemény anyagi vonzata van.
İk úgy szeretnék 1-4 és 5-8-ig is, hogy csak az marad benne, hogy a) pontban „a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és súlyos
rendellenességével küzd” és a b) pontban „(organikus okra vissza nem vezethetı)”.
Ténylegesen a tanulási problémával küzdı gyermekeket fogadják Alapító okirat szerint és
aztán már egyéni mérlegelés lehet, ha olyan kisgyermek jelentkezik, akkor mit tegyenek vele.
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Az óvodában azért marad benne, például a beszédfogyatékos is mert, ott derülnek ki a gondok
és végzettsége is van a vezetı óvónınek, illetve az értelmi területen sérültekrıl is csak az
oviban állapítják meg, hogy az, tehát nem lehet eleve kizárni.
Varga Ferencné elnök
A látás és hallás sérült gyerekeknek külön intézményt mőködtet az állam. Az értelmi
fogyatékosság az többnyire akkor derül ki, ha bekerül óvodába, viszont az óvodába fel vehetı,
mert addig amíg nincs kizáró ok tehát óvodás korban 3 éves korig többnyire nem derül ki ez a
képesség. Csak a vizsgálatok után derül ki, hogy ık már nem mehetnek a szanki iskolába.
Vincze Jánosné jegyzı
Az óvodánál is az „organikus okra vissza” illetve a b) pontban „vissza nem vezethetı” rész
zárójelben van.
Varga Ferencné elnök
Szavazásra kérte fel a bizottság tagjait ezekkel a módosításokkal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a tagokat.
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
6/2010.(VII.07.) OMSBH.
ÁMK alapító okiratának módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az ÁMK alapító okiratának módosításáról
szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el az alábbi kiegészítésekkel:
-az óvodánál a 11.2 a) pontban: „értelmi, beszédfogyatékos, autista a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és
súlyos rendellenességével küzd”
-az óvodánál a 11.2 b) pontban: „a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra vissza nem vezethetı) tartós és súlyos
rendellenességével küzd
-az iskolánál 1-4, évfolyam a) pont: „a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével
küzd”
-az iskolánál 1-4. évfolyam b) pont: „a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra vissza nem vezethetı) tartós és súlyos
rendellenességével küzd
-az iskolánál 5-8. évfolyam a) pont: „a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra visszavezethetı) tartós és súlyos rendellenességével
küzd”
- az iskolánál 5-8. évfolyam b) pont: „a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének (organikus okra vissza nem vezethetı) tartós és súlyos
rendellenességével küzd
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
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Patkós Zsolt polgármester megérkezett.

NAPIREND
4. Elıterjesztés Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné elnök
Felkérte Patkós Zsolt polgármester urat, ismertesse az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a jelenlevıket. 2 konkrét dolog hozta ezt az elıterjesztést a bizottság elé, amely
egyrészt örömteli, másrészt egy kicsit problémás. Örömteli, azért mert egy új feladatellátás
kapcsán egy személyi feltétel biztosításáról szól a határozat, problémás, azért mert épp az
osztályok számának csökkenése okán 1 fıvel csökkenteni szükséges az iskola tantestület
létszámát. Mivel a képviselı-testületi határozat az elmúlt idıszakban az áthelyezésre
vonatkozóan nem kellıképpen biztosított az intézményvezetınek lehetıséget arra, hogy saját
hatáskörben megnyerje a pedagógusokat, és próbáljon közös megegyezéssel, munkaszerzıdés
módosítása kapcsán e feladatellátásra pedagógust biztosítani. Ezért az igazgató asszonnyal
történt egyeztetést követıen az a véleménye és azért történt egy fı pedagógus létszám
csökkentésére ez a határozat-tervezet, mert ez biztosítja talán a legteljesebb körően azt, hogy
az intézményvezetı saját hatáskörben, munkáltatói jogánál fogva a tantárgyfelosztásra vagy a
feladatellátás színvonalára hivatkozva megnézze, hogy kit hogyan kellene munkaszerzıdéssel
csökkenteni vagy elküldeni az intézménybıl.
Ezért 2 dologgal egészülne ki az elıterjesztés. Az egyik, hogy a gondozói álláshelyet
szeptembert 1-jétıl, a gondozói álláshely az 0,33 fıt jelent statisztikai létszámban. Míg a
tanítói létszámot július 15-tel kellene csökkenteni, ez pedig 0,46 fı statisztikailag.
Az intézményvezetıre van bízva, hogy a létszámcsökkentést illetve a feladatellátáshoz rendelt
létszámot hogyan biztosítja Több személynek a munkaszerzıdés módosításával, több
személynek a határozott idıre szóló kinevezését módosítja abban az esetben, ha mindkét fél
belegyezik a munkaszerzıdés módosításba, vagy pedig egy fıvel csökkenti az intézményi
létszámot. E nélkül nincs tervezhetı gazdálkodás, és amint látható a feladatellátást nem
veszélyezteti a létszámcsökkenés.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Nem egy fıvel kell csökkenteni csak 0,46-tal?
Patkós Zsolt polgármester
Igen. Idıarányosan.
Nagy Klára fıtanácsos
Éves szinten egy fıvel.
Szabóné Szatmári Katalin ÁMK igazgató
Az a probléma, hogy szerzıdést módosítani csak közös megegyezéssel lehet, tehát meg van
kötve a keze.
Egy pontban szerepel az hogy gondozó nıi álláshely közalkalmazotti létszám keretein belül és
ugyanabban a pontban van, hogy 1 tanító, tanár statisztikai létszám csökkentése.
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Vincze Jánosné jegyzı
Akkor az legyen a 3-as pont, hogy „ A képviselı-testület elrendeli….és 4-es pont pedig „Az
óvodai csoportok engedélyezett létszámát…
Varga Ferencné elnök
Kérdezte van-e valakinek kérdése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a tagokat.
OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
7/2010.(VII.07.) OMSBH.
Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi feltételeinek biztosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy az Egységes Óvoda-Bölcsıde személyi
feltételeinek biztosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el az
alábbi kiegészítésekkel:
3-as pontként szerepel: „A képviselı-testület elrendeli, hogy a Gy. Szabó Béla Általános
Iskolában a 23 fı közalkalmazotti álláshelybıl a tanító, tanár statisztikai létszám kerüljön
csökkentésre.
4-es pontként szerepel: „ Az óvodai csoportok engedélyezett létszámát és közalkalmazotti
álláshelyeit az alábbiak szerint határozza meg:
- 1óvoda-bölcsıde csoport létszáma 20 fı, 1 óvodapedagógus, 1 gondozónı, 1 dajka
- 3 óvoda csoport 3 x 25 fı, 5 óvodapedagógus, 3 dajka
- 1 óvodavezetı, 1 dajka
Összes gyermeklétszám: 95 fı
Összes közalkalmazotti létszám: 13 fı”
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök

NAPIREND
5. Egyéb kérdések
Varga Ferencné elnök
Az általános iskolában folyó munkákról kért egy rövid tájékoztatást.
Patkós Zsolt polgármester
Július 1-jétıl elkezdıdött az iskolában a munka. Jelen pillanatban, a bontás szakaszában áll az
akadálymentesítés.
Az iskolában a bejárattal szemben ki kell alakítani, egy a mozgáskorlátozottak számára
megfelelı parkolóhelyet. A parkolóból egy akadálymentesített bejáratot is kell biztosítani az
iskolába. Meg kell nagyobbítani a kapu szárnyát. A kaputól a lapos tetıs részig
mozgáskorlátozottak és látássérültek részére is megfelelı térköves út lesz.
Ahogy bejutottunk a lapos tetıs részbe ott van közvetlenül jobbról a vizes blokk részleg, ahol
is mozgáskorlátozott WC lesz kialakítva.
A fıbejárat lépcsıje is új burkolatot kap. A meglévı olajlábazat, felcsiszolásra kerül, majd
leburkolják egy gyöngykavics szerő , kemény anyaggal.
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A KEOP-os pályázatból lesz a lapos tetıs rész újraszigetelése. Igyekeznek valamennyi
tantermet is kifesteni még ebben az évben. Reményeik szerint augusztusban kezdıdhetnek el
a nyílászárók szigetelése.
Varga Ferencné elnök
Megköszönte a tájékoztatást.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 915 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
elnök
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