
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:
Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2017. november 14-én
08:30-kor kezdődő, rendes ülésén, a Gödi Kincsem Óvoda Csalogány épületének tárgyaló termében.

Időpont: 2017. november 14. 08:30

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: KOSB rendes nyílt ülése

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kis-Simon László

Sipos Richárd köszönti a megjelenteket, megköszöni Szőke Zsófia intézményvezetőnek, hogy
vendégül látja a bizottságot és az ülést megnyitja. Megállapítja a határozatképességet, 7 tagból 6 tag
jelen van. Lőrincz László jelezte távolmaradását, igazoltan van távol. Egyebekben senki nem kíván
hozzászólni.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és azok
sorrendjét:

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatásért Intézmény
2016/2017-es tanévéről
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök

2. Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2016/2017-es
tanévéről
Előterjesztő: Sipos Richárd, KOSB elnök

3. Városi Ünnepségek 2018. évi tervezete
Előterjesztő: Dr. Pintér György, alpolgármester

4. Tájékoztató a Kincsem Óvodában tartott Intézményi Tanfelügyeletéről és Szakértői
eredményéről
Előterjesztő: Szőke Zsófia, Intézményvezető

Napirendi pontok tárgyalása:

1.) Tájékoztató a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatásért Intézmény
2016/2017-es tanévéről

Sipos Richárd: Köszönjük a beszámolót, kívánjátok szóban kiegészíteni?



Bajkó Ildikó: Megnövekedett osztálylétszámok vannak, tanterem hiánnyal küzdünk, a folyosón
tanítunk. Nehéz így szép eredményeket elérni. A kollégák legnagyobb feladata, hogy úgy oldják meg
a tehetséggondozást, hogy egy gyerek se sérüljön.

Sipos Richárd: Sajnos nem fejeződött be időben az iskola felújítása.

Bajkó Ildikó: Kb 2 hetes csúszás van. Az elégedetlenségünk oka inkább az, hogy olyan munkások
voltak, akik nem a megfelelő munkát végezték. Köszönöm az önkormányzatnak, hogy ellenőrzik
folyamatosan a munkálatokat. A gyerekek megszokták a munkákat, a pedagógusok türelme véges, az
udvaron nagyon kell ügyelni, sok a bontás, amikor nem lehet kimenni az udvarra és bent kell tartani
a folyosón őket. Kis helyre vannak szorítva így több a konfliktus is.

Sipos Richárd: Az új épületszárny kb. mikorra készül el?

Bajkó Ildikó: 2018 februárjára kell befejezni a projektet. Várhatóan májustól pedig kezdődik az új
építkezés, ha minden igaz.

Kis-Simon László: Hány környező településről bejáró gyermek tanul az intézményben?

Bajkó Ildikó: 4 éve csak gödieket veszünk fel. Kb 40-60 fő, akik általában saját alkalmazottak
gyerekei, önkormányzati dolgozók gyerekei, akik nem Gödön laknak.

Kis-Simon László: Sok a problémás tanuló, ez meglepő számomra. 15 SNI-s gyermek. Szakmailag
nézve ez megnehezíti a munkát. Hogyan tudjátok megoldani, van szakember, aki segít ebben?

Bajkó Ildikó: Van saját fejlesztőpedagógusunk, aki jó kapcsolatot tart a pedagógusokkal. Minden
tanár ismeri a szakvéleményeket és kapnak információt, hogyan kell ezekkel a gyerekekkel
foglalkozni. Gödi Pedagógiai Szakszolgálat ellátja a BTM-es gyerekeket.

Szőke Zsófia: Nehéz körülmények között színvonalas és minőségi munkát végeztek. Bevezettétek a
teljesítményértékeléshez a kompetenciamérést?

Bajkó Ildikó: Múlt hét csütörtökön volt nálunk minősítés, ahol az elnök elmondta, hogy az általunk
használt (kb 5-6 éve) excel portfolió alapján teljes mértékben át lehet tekintetni a pedagógusok
munkáját, kompetenciáját

Horváth Ferenc: Szinte megoldhatatlan, hogy ellenőrizzük a pedagógusok munkáját. Rengeteg az
adminisztratív munka a tanítás mellett. Ahhoz, hogy komoly, alapos átvizsgálás történjen ez
maximum évente 5-10 pedagógus értékelését fedi le. Nem tartom szerencsésnek, helyesnek ez
alapján értékelni a munkájukat. Egy életpálya alapján jobban meg lehet értékelni, mint mérések
alapján. Belső ellenőrzés aránytalanságot okoz, nem lesz megalapozott a megítélés. Mostani
bérfejlesztéseknél volt lehetőség differenciáltan osztani, nálunk 100%-ban azt kérték a kollégák,
hogy ne legyen differenciált. Ha mégis kötelező lesz, akkor elkezdtünk kidolgozni egy rendszert, ami
megadja mi az a többletmunka, ami többletbérezésre ajánlásra bekerül.

Több kérdés nem érkezik.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:



50/2017. (XI.14.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága megköszöni és
tudomásul veszi a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017-os
tanévéről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

2.) Tájékoztató a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2016/2017-es
tanévéről

Horváth Ferenc: Néhány dolog talán magyarázatra szorul, mivel a beszámolót egy előre megírt
forgatókönyv szerint kell elkészíteni a fenntartónak. Rengeteg változás történt. Összevontuk az alsós
és felsős munkaközösségeket, ugyanakkor nem kell mindegyik foglalkozáson részt venni a
pedagógusoknak. Stratégiai döntéseknél együtt vesznek részt, operatív feladatoknál alsós-felsős
munkacsoportok alakultak. Létrehoztunk egy új munkaközösséget is, ez az integrációt támogató
munkaközösség, melynek valamennyi pedagógus tagja, de csak az vesz részt egy-egy
megbeszélésen, akit érint az adott fejlesztésre szoruló gyermek. Meglehetősen szerteágazó ennek az
új munkaközösségnek a feladata. Heti szinten tartanak fogadóórát. Gyakoriak a problémák, melyeket
napi szinten próbálnak kezelni. Kezd kialakulni a gyógypedagógiai hálózat, mostanra sikerült azt
elérni, hogy október végére szomatopedagógust is találtunk. Változás, hogy a Walch épületbe
kerültek az elsős osztályok, aminek van pedagógiai haszna. Védettebb helyen kezdenek, és így
minden szülő gyereke jár mindegyik épületbe, nincsenek kivételezettek. Óraszámokat is
újragondoltuk. Emelt osztályoknál nem heti 5, csak 4 órában van idegen nyelvi oktatás, így matek
vagy magyar órát be tudunk tenni az órarendbe. Bevezetésre került az Arizona-program, ami a
többségi jogokat védi. FETA program működik a felsős tagozaton, havi egy játékos feladatot kapnak
diákok, szülők tanárok. Közösségépítő és tanulmányi eredményükbe is beszámítható.

Kis-Simon László: Sorra derülnek ki, hogy sok probléma van. Van olyan autista gyerek, ahol sokára
sikerül döntést hozni, mert a szülő nem fogadja el, hogy a gyermek nem közösségbe való. Minimum
szint alatt teljesítők kategória országos szinten 10-15% körül van. Ezt is magasnak tartom, de a
Huzellában van olyan osztály, ahol ez a szint 22%. Külön dicséret, hogy versenyeztetik a gyerekeket.

Dr. Pintér György: Mindkét iskolában elhangzott, hogy milyen magasak az osztálylétszámok.
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a kormányhatározat már megszületett a 9 osztályos
bővítésre, és az új iskola terveztetése is folyamatban van.

Sipos Richárd: A beiratkozásnál KLIK-nek nincs lehetőséges megvizsgálni, hogy valóban a lakcím-
kártyán szereplő címen laknak életvitelszerűen a diákok?

Horváth Ferenc: Nem kivitelezhető, mert 50 iskola tarozik a tanfelügyelethez.

Szőke Zsófia: Óvodában lakcímkártyához csatolni kell egy védőnői nyilatkozatot. Az megoldás
lehetne.

Horváth Ferenc: Iskoláknak központilag van megadva, hogy mit kell beadni, óvodának jegyző adhat
utasítást.



Bajkó Ildikó: Nálunk működik, hogy tanév során a tanító nénik meglátogatják a családokat, volt ahol
család nem járult hozzá, sajnos ilyen is előfordul.

Több hozzászólás nem érkezik.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

51/2017. (XI.14.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága megköszöni és
tudomásul veszi a Huzella Tivadar Általános és Két Tanítási Nyelvű Iskola 2016/2017-os
tanévéről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Richárd KOSB elnök

3.) Városi ünnepségek

Dr. Pintér György: Valakinek észrevétele van, azt próbáljuk betervezni.  Magyar Kultúra napja 2018.
január 21. vasárnapra esik. Javasoljuk, hogy hétfő délután legyen az ünnepség. A kommunizmus
áldozatainak emléknapján a Piarista iskola készíti a műsort, a Trianonról megemlékezéshez a
Búzaszem. Korábbi évektől eltérően nem a kopjafát koszorúznánk, hanem Záhonyi Géza emléktábla
avatásnál. Március 15-i ünnepségnél lényegi változás nincs, idén a Németh László iskola adja a
műsort. Iskolák részvétele augusztus 20-i ünnepségeken nem kivitelezhető, nem tervezhető.
Szabadtéri megemlékezéseken kevés a résztvevő. Aradi vértanúk megemlékezésénél 1 külsős
résztvevő volt. Nem tudom, mivel készülnek az iskolák, esetleg oda becsatlakozna a hivatal, vagy
csak koszorúzást tartunk, ahova mindkét iskola küld két-két gyereket. Méltatlan, hogy 1 fő
részvételére készüljön városi megemlékezés. Október 23-i ünnepség a hosszú hétvége miatt kerül
október 18-ra.

Kovacsik Tamás: Nem tartom helyesnek, hogy 5 nappal előbb legyen megtartva az október 23-i
megemlékezés.

Bajkó Ildikó: Iskolában általában csütörtökön tartjuk az ünnepségeket, mert péntek egyébként is
rövid nap. Szülők megszokták, sok szülő részt is szokott venni. Más városokban azzal van probléma,
hogy az iskolák nem vállalják a fellépést. Szerencsések vagyunk, hogy a diákok szívesen jönnek, ne
vegyük el a lelkesedésüket. Nekik ez nagy dicsőség, mikor oklevelet kapnak, hogy városi
ünnepségen szerepeltek.

Sipos Richárd: A naptári és tanítási év különbsége okozza, hogy a tervezetben a Német László Iskola
kétszer szerepel. Megfelelő így a beosztás az iskolák között?

Horváth Ferenc: Az önkormányzat raktárában lévő Gulag-kiállítást szeretnénk kölcsönkérni, a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja idején szeretnénk bemutatni a kiállítást az iskolában.

Szabó Zsuzsa: Sok esetben a Duna-part Nyaralóházak biztosítja a helyszínt. Szeretném kérni, hogy a
színházterem méltóképpen legyen felkészítve, feldíszítve az ünnepségekre. Nincs jogosultságunk
másik intézménybe bemenni, intézkedni, ott nem a mi feladatunk a díszítés. Legyen megfelelő
személyzet, hogy színvonalasan fogadjuk a meghívottakat.



Sipos Richárd: Ez rendezvényszervezői feladat.

A bizottság tagjai egyhangú 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

52/2017. (XI.14.) sz. KOSB határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi
ünnepségtervezetet elfogadja és a 2018. évi városi ünnepségek megrendezését az alábbiak
szerint határozza meg:

Az ünnep Az ünnepség Az ünnep hivatalos
dátuma

A városi
megemlékezés

dátuma
Az ünnepség helyszíne Résztvevők, fellépők

A Magyar Kultúra
Napja Városi 2018. január 21.

vasárnap
2018. január 22.

hétfő
Duna-part Nyaralóházak

színházterme

Kincsem Óvoda,
Kastély Óvoda

A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja

Nemzeti 2018. február 25.
vasárnap

2018. február 22.
csütörtök

Duna-part Nyaralóházak
színházterme, Záhonyi

Géza emléktábla

Piarista Szakközépiskola,
Szakgimnázium és Kollégium

Az 1848-49-es
forradalom és
szabadságharc

emléknapja

Nemzeti 2018. március 15.
csütörtök

2018. március 15.
csütörtök

Huzella iskola
tornacsarnoka, Kossuth

tér,  Petőfi tér, Nemeskéri
kúria

Gödi Németh László
Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola

Megemlékezés
Trianonról –

a nemzeti
összetartozás napja

Nemzeti 2018. június 4.
hétfő

2018. június 4.
hétfő

Búzaszem Katolikus Általános
Iskola

Az államalapítás és
államalapító Szent

István király ünnepe
Nemzeti 2018. augusztus 20.

hétfő

2018. augusztus 19.
vasárnap Feneketlen-tó melletti

sportpálya

Aradi Vértanúk
emléknapja Városi 2018. október 6.

szombat
2018. október 5.

péntek

Az 1956-os
forradalom és
szabadságharc

emléknapja

Nemzeti 2018. október 23.
kedd

2018. október 18.
csütörtök

JAMH
Petőfi tér

Gödi Németh László
Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola,
Gödi Ifjúsági Fúvószenekar

Mikulás

Intézményekben,
iskolákban

dolgozók 14 év
alatti gyermekei

2018. december 6.
csütörtök

2018. december 6.
csütörtök

Duna-part Nyaralóházak
színházterme -

Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Szinay József, címzetes főjegyző

Dr. Pintér György alpolgármester

4.) Tájékoztató a Kincsem Óvodában tartott Intézményi Tanfelügyeletéről és Szakértői
eredményéről

Szőke Zsófia: Óriási megmérettetés, hogy 2013-tól külső szakértők is megmondhatják szakmai
véleményüket. Átfogó képet ad az intézményről és szakmai munkájáról. Objektív képet ad, mivel 3
különböző megyéből érkeznek a tanfelügyelők. Nálunk óvónők sincsenek kevesen. Értékeltük
önmagunkat, ami egy összetett feladat. Szülők, pedagógusok, vezetők, és külsős szakértők is
értékelték az intézményt. 120 kérdés alapján vizsgálták az intézményt. Az eredményt büszkén adom
kézbe, kiváló munkát végez az intézmény. Vannak olyan kérdések ebben az értékelésben melyek



fejlesztési területek és intézkedési tervet fogok készíteni. Honlap működtetése nagyon jó és hasznos
lenne, ehhez legalább egy főállású informatikusra lenne szüksége az intézménynek. Éves tervet
kértek, de véleményem szerint nem határolhatjuk be magunkat óvodás korú gyerekekkel. Konklúzió,
hogy a szülők meg voltak elégedve. Minél magasabb a teljesítményalapú kompetencia elvárás annál
jobban teljesít az intézmény. Szeretném bemutatni az intézményvezető helyetteseket és megköszönni
a munkájukat, akik az óvónőkkel együtt sokat hozzátettek, hogy ilyen jó eredményt ért el az
intézmény.

Kis-Simon László: Infokommunikációs eszközök bővítéséhez javaslom, hogy fenntartó vizsgálja
felül az eszközállományt. Személyi feltételek bővítésének szükségessége is vizsgálandó, ezt is
javaslom, tolmácsoljuk a testület felé.

Sipos Richárd: Köszönjük a tájékoztatót és gratulálunk az eredményhez! Kérlek, tolmácsold
gratulációnkat az intézmény dolgozóinak.

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

Kmf.

Kis-Simon László Sipos Richárd
Bizottsági tag, jegyzőkönyv-hitelesítő KOSB elnök


