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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottságának 2009.
december 2-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

jelenléti ív szerint

Tárgy:

KOB rendes ülése

Sellyei Noémi, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet
és az ülést megnyitotta. Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat.
A bizottság 5 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok tárgysorozata:
1./ Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére
Előterjesztő: Markó József polgármester
2./ Közoktatási intézmények minőségbiztosításának ellenőrzése
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök
3./ Egyebek
3.1 Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
3.2 Támogatásokra pályázati kiírás
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző

Napirendi pontok tárgyalása:
1./ Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervére
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést.
A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
45/2009.(XII. 2. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület felé a Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadását.
(melléklet: 2010. évi munkaterv)
Határidő: 2010. január 1.
Felelős: Markó József polgármester
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2./ Közoktatási intézmények minőségbiztosításának ellenőrzése
Gombos Péter: a pedagógus teljesítmény értékelést szeretné megismerni.
Sellyei Noémi: szó volt arról, hogy látogatásokat tesznek az intézményekbe. Sajnos ez akadályba
ütközött, de a jövőben tervezi a látogatást. Az intézmények fogadóképesek, csak kérik, hogy előre
jelezzék a bizottság látogatását.
Farkas Márton: korábban már kért arról információt, hogy az esztétikai, közlekedési, környezetvédelmi
nevelés hogyan valósul meg az intézményekben. Véleménye szerint ennek vizsgálatára szükség van.
Sellyei Noémi: a pedagógiai program tartalmazza a fentieket.
Farkas Márton: valóban, de ezek nincsenek kiemelve.
Dr. Nagy Atilla: ezek működnek az intézményekben.
Kis-Simon László: a környezetnevelést már évekkel ezelőtt be kellett építeni a tantervbe, erre törvényi
előírás van. Az esztétikai nevelés az egész nevelési folyamatra vonatkozik. A közlekedéssel
kapcsolatban aláíratnak egy nyilatkozatot, hogy balesetvédelmi oktatás megtörtént, ezt az
osztályfőnöki órák keretébe építik be.
Dajkáné Tóth Ágnes, a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatóhelyettese: a pedagógiai program része a környezetvédelmi nevelés, közlekedési ismeret, és
az esztétika, mint művészetoktatási intézmény, kiemelten szerepel. Óralátogatás keretén belül
szívesen bemutatják a bizottságnak ennek megvalósulását. A Dunakeszi Rendőrkapitánysággal
rendkívül jó a kapcsolatuk, több bemutatót és versenyt szerveznek. Az egészséges táplálkozás,
közlekedés előadás keretén belül is történik.
Farkas Márton: az intézmények vezetői konkrétan írják le, milyen keretek között folyik a nevelés. A
nevelésnek folyamatosnak kell lennie, és nemcsak azok számára, akik valamilyen versenyen részt
vesznek. Ennek a nevelésnek az óvodás kortól kell kezdődnie, és nem kampányszerűen, hanem
egész tanévben, folyamatosan. Ezt a bizottságnak időnként ellenőriznie kell.
Sellyei Noémi: minden adott a felülvizsgálatra, már csak élni kell a helyszíni látogatás lehetőségével.
Dajkáné Tóth Ágnes: a balesetvédelmi, munkavédelmi
veszélybalesetekre egész évben felhívják a gyerekek figyelmét.
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Gombos Péter: a gyerekek aláírását nem fogadhatják el, hanem a szülőknek is alá kell írni a
balesetvédelmi oktatáson való részvételt.
Sellyei Noémi: egyeztetni kell az intézményvezetőkkel a látogatás időpontjáról.
Kis-Simon László: a látogatásra tervet kell készíteni, hogy milyen intézményt mikor látogatnak meg.

A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
46/2009.(XII. 2. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
felkéri a közoktatási intézményeit, hogy készítsék el minőségbiztosítási beszámolójukat a
2009/2010-es tanév első félévére vonatkozóan.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök
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3./ Egyebek
3.1 Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata
Dajkáné Tóth Ágnes: ismertette a módosításokat. A Szervezeti és Működési Szabályzatra szakértői
véleményt kértek. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatra jogszabály alapján került sor.
Az SZMSZ-ből több minden is átkerül a házirendbe, több új fejezet is megjelent az SZMSZ-ben, illetve
a jogszabályi előírás következtében szinte minden fejezetben módosítás történt. Összefoglalva
elsősorban minőségi változást jelent a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

A bizottság 5 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
47/2009.(XII. 2. ) sz. KOB határozat
Göd Város Önkormányzat Közművelődési és Oktatási Bizottsága
jóváhagyja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2009. évi Szervezeti és Működési Szabályzatát.
(mellékletben: SZMSZ)
Határidő: azonnal
Felelős: Sellyei Noémi KOB elnök

3.2 Pályázati támogatások
Dr. Nagy Atilla: a Képviselő-testület arról döntött, hogy január 15-a támogatások benyújtásának
határideje. A kiírást és a támogatási szerződést pontosítani kell. A nem jogi személyiséggel
rendelkezők részére is biztosítani kell a lehetőséget. A Civil Tanács nagyobb mozgástérrel
rendelkezik. Egy-két eljárás jellegű módosítás is történt. A beszámolókat közvetlenül a támogató
bizottsághoz kell benyújtani. A tapasztalatok alapján kellett a megfelelő keretet kialakítani.
Sellyei Noémi: az elszámolás és a beszámolások rendben megtörténtek-e?
Dr. Nagy Atilla: nincs hátralékos beszámoló, de van olyan, mely nem naptári évhez kötött. Akik az
előző támogatással nem számoltak el, azok csak függőben nyújthassák be a pályázatukat.
Dr. Bognár László: a Gödi Körkép holnap jelenik meg, de a pályázati kiírás nem szerepel benne. A
honlapról levehetők az információk.
Dr. Nagy Atilla: a képújságban is meghirdetésre kerül a pályázati felhívás.
Sellyei Noémi: tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a következő testületi ülésre javaslatot kell tenni az
Év Pedagógusa kitüntetésre, ezért egy rendkívüli bizottsági ülést fog összehívni közvetlenül a
Képviselő-testület ülése előtt.
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Karaszek Ernőné: az óvodában és a környéken december 10-én nem lesz áram, így a fűtés és a
főzés nem megoldott.
Sellyei Noémi: kérte, hogy biztosítsanak ügyeletet.
Kis-Simon László: tanítás nélküli munkanapot kell tartani, akkor nincs szükség a tanév
hosszabbítására.

Miután több hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a részvételt, az ülést bezárta és a
bizottság zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.

Sellyei Noémi
elnök

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

