JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. július 13-án 08:30-kor
kezdődő, rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. július 13. 08:30
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: KOSB rendkívüli ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László
Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7
tagból 6 tag jelen van. Lőrincz László jelezte távolmaradását igazoltan van távol. Szőke Zsófia az ülés
megnyitásakor bizottsági tagként, a Kincsem Óvoda álláshely bővítés napirendi pont tárgyalása során,
mint meghívott pályázó van jelen.
A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:
Napi rendi pontok:
1. Gödi Kincsem Óvoda Óvodavezetői álláshelyre pályázó meghallgatása
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester
Sipos Richárd KOSB elnök tájékoztatja a bizottságot, hogy a továbbiakban Szőke Zsófia bizottsági
jogkörét nem gyakorolja, mint meghívott pályázó van jelen.
1.napirend - Gödi Kincsem Óvoda Óvodavezetői álláshelyre pályázó meghallgatása
Dr. Nagy Atilla: A pályázónak jogában áll a zárt ülésről lemondani.
Szőke Zsófia: Kérem a napirend tárgyalásához zárt ülés elrendelését.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy a Gödi Kincsem Óvoda
Óvodavezetői álláshelyre pályázó meghallgatását zárt ülésen tárgyalják.

Sipos Richárd: Ülés előtt került kiosztásra a szakmai munkaközösség véleménye a pályázatról. Kér
valaki olvasási szünetet, kérem, jelezze. Egyetlen pályázat érkezett. Kérdezem a pályázót kívánja
kiegészíteni?
Szőke Zsófia: A pályázatomat kiegészíteni nem kívánom. Mindent leírtam, amit gondoltam. Hosszan
átgondoltam, amit leírtam. Az elmúlt év óriási változásokat hozott a pedagógiában. Ennek próbáltam
maximálisan megfelelni. Örömmel jelentem, azok, akiket a pedagógiai pályában minősítek 100%-ra
minősítek. Eltűntek a pedagógusok a pályáról, nyugdíjasok kimerültek. Idén nagyon nehéz helyzetbe
került az óvoda. Több pedagógus is távozott az óvodából. Tavalytól gyakorló óvoda vagyunk, bíztunk
benne, hogy itt tudunk tartani pedagógusokat, de többen államvizsga után külföldre mentek.

Reményeink szerint szeptembertől jól el tudjuk indítani az óvodát az álláshelyekre jelentkezett
pedagógusokkal. Elmondhatom, hogy sokat fejlődött az óvoda.
Kis-Simon László: Áttanulmányozva a pályázó anyagát maximális elismerésem a szakmai oldaláról.
Kiváló pályázat. Mindenek ellenére szigorúan a pályázathoz ragaszkodva egy-két kérdésre szeretnék
választ kapni. Nagyon őszinte, voltak negatívumok is, illetve olyan célok, amiket még nem sikerült
elérni. A pályázatnak van egy erős hitvallása, ezekkel maximálisan egyet tudok érteni. Kérem, a
pedagógiai alázathoz tartsa magát és ez mind szülők, mind a gyerekek és a pedagógiai munka
irányában valósuljon meg. Reprezentatív szülői felmérés készült. 50% tartja elfogadhatónak a
tehetséggondozás kibontakoztatását. Nyert az óvoda 1 millió forintot a tehetség felkarolására, ezt egy
az egyben arra fogják fordítani. A tavalyi beszámolójában említette, hogy létrehoz egy iskola
előkészítő csoportot. Ezt nem látom a pályázatban. Ez működik és módjuk van a gyerekeknek intenzív
felkészülésre az iskolakezdéshez? Az intézménynek jó a hírneve, jól képzett pedagógusok magas
színvonalon végzik munkájukat. Ennek az értékelése a szülők részéről 50%-os. Hagyományápolással
mennyire foglalkozik az intézmény? Van néptánc oktatás, működik néptánc csoport az óvodában. Az
előző pályázatnál részt vettem a nevelőtestületi értekezleten. Akkor rendkívül megosztott volt a
pedagógus közösség. Ezek szerint a közösség épülése is elindult. Gratulálok és szeretném kérni az
alázatos munka megvalósulását.
Szőke Zsófia: A kérdőív országos programból került ki, ezek a kötelező kérdések, nem tudtunk rajta
változtatni. Örültem, hogy így válaszoltak még akkor is, ha problémát vetnek fel.
Tehetséggondozásban minden óvodapedagógus részt vesz. Egy-két kivétellel a szülők nem kérték. A
nagy probléma, hogy a szülők már 3 éves kortól kérik, és a kiscsoportosok illetve a középső
csoportosok nem kerülnek be a tehetséggondozásba. Mindig próbáljuk a szülőkkel megértetni, hogy
ebben a korban még a beszokás a fontos feladat. Iskolákhoz fog tatozni az iskolafelkészítés. Azok a
gyermekek, akik visszamaradnak, intézményi felkészítést kérhetnek. A gyerekek visszamaradását az
óvodában le tudtuk szorítani 60-ról 30%ra, mert időben fel tudtuk mérni a részképesség problémákat.
Az intézmény jó hírnevét és a pedagógusok felkészültségét szét kell választani. Ebben a kérdésben
arra reagáltak a szülők, hogy hogyan néz ki az épület. Egy laikus szülő azt látja, van egy közép-gödi
óvoda, ami kiváló adottságokkal rendelkezik. Felsőgödi óvodának van egy elterjedt híre, hogy
penészedik és gombás fertőzés van. Elindult egy irányított rosszindulat. 3 éve fel lett újítva és
légtisztító gépek kerültek beüzemelésre. Pedagógiai munkáról és hagyományőrzésről is írtam a
pályázatban. Facebook-on indítunk egy óvodaújságot, ahol fel tudjuk tenni folyamatosan az óvodával
kapcsolatos információkat, híreket, képeket.
Lenkei György: Igaza van Kis-Simon Lászlónak, hogy az intézmény jó hírneve 50 %-os értékelést
kapott, de hozzá tenném ez egy pont a 14-ből a többi esetben 80-90 % körüliek az eredmények. Sok
oklevél van a pályázat mellékleteként, mi a legmagasabb iskolai végzettsége?
Szőke Zsófia: Pedagógusminősítő végzettségem van.
Kis-Simon László: A pályázat 25. oldalán a távlati tervekről ír. Amennyiben ez tökéletesen
megvalósul, akkor példaértékű.
Több észrevétel nem érkezik. Göd Város Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság a Kincsem Óvoda
Óvodavezetői álláshelyre érkezett pályázatot megismerte és a pályázót meghallgatta az előírásoknak
megfelelően. Szőke Zsófia távozik a teremből és a bizottság határozathozatalra visszavonul.
Sipos Richárd: Részt vettem a szakmai véleményezésen. Akik szavazhattak, mind óvodapedagógusi
végzettséggel rendelkeznek. Itt 72%-os igen szavazatot kapott a pályázó. Nem tapasztaltam kiélezett

hangulatot. Az alkalmazotti közösség, dajkák karbantartók, pedagógiai asszisztensek körülbelül
ugyanannyian vannak, mint az óvodapedagógusok. Ők nem szavazhattak, csak véleményezhettek és
szintén támogatják a pályázó személyét.
Dr. Nagy Atilla: Az abszolút nem jellemző, hogy alsógödiek Felsőgödre szeretnének jelentkezni. Azt
is tudjuk, hogy a pletyka mindig eltúlzott. Vannak szülők, akik nagyon rossz véleménnyel
nyilatkoznak az óvodáról. Erre lenne jó megoldást találni, hogy ez ne romoljon tovább.
Lenkei György: Ugyanezt el lehet mondani a hivatalra és képviselőkre. Kritika mindig van. Szidást
kap a hivatal és a képviselők is.
Kis-Simon László: Ha rosszul működnének az intézményeink, annak már más visszhangja lenne.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
39/2017.(VII.13.) sz. KOSB határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága a Gödi Kincsem
Óvoda Óvodavezetői álláshelyre beérkezett Szőke Zsófia pályázatát megismerte, meghallgatta a
pályázót és ezek alapján az intézményvezetői állás betöltésére alkalmasnak találja. Javasolja a
Képviselő-testületnek a pályázó kinevezését további 5 évre.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Nagy Atilla aljegyző, Markó József polgármester
Szőke Zsófia visszajön a terembe.

Sipos Richárd: A bizottság 5 „igen” egyhangú szavazattal támogatja a kinevezésed. Amennyiben a
Képviselő-testület is úgy dönt sok sikert kívánunk a munkádhoz.

Sipos Richárd KOSB elnök megköszöni a meghívottaknak a részvételt és a rendkívüli ülést bezárja.
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