SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV. 131-22/2011.
JEGYZİKÖNYV
Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának
2011. december 19-én 8 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyalójában
megtartott rendkívüli ülésérıl.
Jelen vannak:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök,
Halmai Gáborné,
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria,
Horváth Ferenc, és
Takács Zoltán bizottsági tagok.

Távolmaradtak:

Dr. Hadházy Ákos, és
Dr. Horváth Kálmán bizottsági tagok.

Tanácskozási joggal megjelent: Majnay Gábor osztályvezetı,
Dr. Horváth Annamária oktatási referens,
Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és biz. referens, jegyzıkönyvvezetı.
Meghívottak:

Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója,
Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetıje.

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 5 fı bizottsági tag jelen van, a bizottság
határozatképes. Az elnök a bizottság ülését 8 órakor megnyitja.
A napirenddel kapcsolatos módosító javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen
szavazattal elfogadott, és megállapította a következı napirendet:

NAPIREND

1. napirendi pont:
Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatairól
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója
Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda vezetıje
2. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatairól
(írásbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívottak: Fetzer Györgyi a Baka István Általános Iskola igazgatója
Sebestyén Györgyi az 1. Számú Óvoda vezetıje
Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti Fetzer Györgyit, a Baka István Általános Iskola igazgatóját.
Kéri a bizottság tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket, és mondják el véleményüket a szakértıi anyaggal
kapcsolatosan.
Halmai Gáborné: Az anyagból egyértelmően kitőnik, hogy az igazgató által felvázolt vezetıi
program alapján elindult egyfajta elırehaladás az iskolában. A szakértı a jelentés 9. oldalán a
tantestületben a magas életkor fékezı hatásáról ír, nyílván a problémák is ebbıl származnak. Kérdezi
az igazgatótól, hogy ez szerinte mit jelenthet?
Fetzer Györgyi: Magyarországon az utóbbi idıben megindult a közoktatás területén egyfajta
innováció, szemléletváltás, amelyet egy idısödı tantestületnél sokkal nehezebb elindítani. A
pedagógusokra egyébként is jellemzı, hogy 10-20 év után rutinból tanítanak. Úgy gondolja, hogy a
szakértı is erre gondolt, amikor ezt írta le a jelentésben. Úgy gondolja, hogy azok az innovatív
fejlesztések, amelyeket ı elkezdett az iskolában, azok nem egyediek, azok a 21. századi közoktatásnak
teljes mértékben megfelelnek. Ennek az elvárásnak megfelelni sokkal nehezebb 30 éve a pályán lévı
pedagógusok vezetésével.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A pályája során végig figyelemmel kísérte a jó tanulókat, sportolókat,
jó verseny eredményeket elérı tanulókat, és a felkészítı tanárokat. Azt tapasztalta, hogy általában a
15-20 éve a pályán lévı pedagógusok tudták elérni a legjobb eredményeket a tanulóikkal. Nagyon sok
innovációt megélt a pályája során, és úgy gondolja, hogy mindennek az alapja a tanár – diák közötti jó
kapcsolat. Ezért nem ért egyet a szakértıi jelentésben foglaltakkal, miszerint egy idısödı tantestület
gátja lehet az innovációnak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Egyetért dr. Faludiné Uzsoki Valériával. Neki is ez a tapasztalata,
véleménye szerint minden csak elhivatottság kérdése.
Fetzer Györgyi: Véleménye szerint ez nem minden esetben igaz, ahogy nem minden ember
egyforma, igaz ez a tantestületet alkotó pedagógusokra. Vannak olyan kollegák, amelyeknél egy
folyamat gyorsabban elérhetı, addig míg egy másik kollegánál ez sokkal több kommunikációt és
meggyızést igényel.
Dr. Faludiné Uzsoki Valéria: A szakértıi jelentésben azt is olvasta, hogy az egész napos iskolai
ellátás a hátrányos helyzető gyermekek részére folyamatosan elérhetı. Kérdése ezzel kapcsolatosan az,
hogy ezt mennyire veszik igénybe?
Fetzer Györgyi: Ez teljes mértékben mőködıképes az iskolában, és nagyon oda is figyelnek arra,
hogy a hátrányos helyzető gyerekek, vagy csak a veszélyeztettek egész nap ott legyenek az iskolában,
és megfelelı ellátását biztosítsanak számukra.
Csillagné Szánthó Polixéna: Mennyire együttmőködıek a szülık ebben a tekintetben?
Fetzer Györgyi: Ez nagyon változó. A szülık egy része együttmőködı, van akit pedig meg kell
gyızni arról, hogy a gyereknek jobb helye van az iskolában. Az iskolában elindult egy karitatív
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munka, ami azt jelenti, hogy a hátrányos helyzető családoknak a leselejtezett bútorokat megpróbálják
odaadni.
Halmai Gáborné: A szakértı is azt írja a jelentésben, hogy az iskolában eredményes munka folyik.
Ennek ellenére mégis a munkatársakkal való kapcsolat problémás. Voltak- e csapatépítı tréningek,
vagy tervez-e ilyeneket a jövıben?
Fetzer Györgyi: Igen, minden évben van ilyen náluk. A jelentésben a munkatársakkal való
kapcsolaton természetesen javítani kell, és voltak olyan vélemények a munkatársakkal kitöltött
kérdıívekben, amelyek neki nagyon rosszul estek, de mindenképpen megpróbál ezen változtatni.
Takács Zoltán: Véleménye szerint egy szakértıi vélemény kialakításához nem csak a pedagógus
kollegák igazgatóról való véleményét kellene kikérni. Egy szakértıi véleménynek a középpontjában a
gyereknek kellene állnia. Az ı véleményüket is meg kellene hallgatni az iskoláról. Másik pedagógus
kollegáról pedig szerinte nem lehet úgy reális véleményt alkotni, hogy nem ül be a másik órájára több
alkalommal is. Ebbıl a szakértıi véleménybıl hiányolta a gyerekközpontúságot.
Fetzer Györgyi: Egyetért ezzel a véleménnyel. Ha magáról az iskoláról egy átfogó képet szerettek
volna adni, akkor nem csak a gyerekek, de a szülık véleményét is meg kellett volna kérdezni az
iskoláról, illetve az ott dolgozó pedagógusokról. Ezt ık egyébként a minıségirányítási program
alapján többször meg is teszik. A szakértıi anyagban található felmérés szerinte így nagyon egyoldalú.
Csillagné Szánthó Polixéna: Úgy gondolja, hogy túl sokat beszélnek a problémákról, holott a
szakértıi vélemény alapján az iskola szakmai értékelése összességében nagyon jó. Ehhez gratulál az
igazgatónak. Megköszöni az ülésen való részvételt, és munkájához sok sikert kíván.
Az elnök behívja az ülésterembe Sebestyén Györgyit, az 1. Számú Óvoda Kindergarten vezetıjét.
Csillagné Szánthó Polixéna: Köszönti Sebestyén Györgyit, az 1. Számú Óvoda vezetıjét. Kérdezi,
hogy szeretné-e esetleg a szakértıi jelentésben foglaltakat valamivel kiegészíteni.
Sebestyén Györgyi: Úgy gondolja, hogy minden új vezetı nagyon várja az elsı szakértıi vizsgálatot,
mert ez az elsı komoly értékelés, visszajelzés az elmúlt két év munkájáról. Elmondja, hogy több éve
közoktatási szakértıként dolgozik, így úgy gondolja, hogy elég nagy rálátása van a dolgokra ezen a
téren. Az óvodáról készült szakértıi vélemény annak ellenére, hogy pozitív és valóban a valós
tényeket tartalmazza, véleménye szerint nem elég részletes és alapos. Elmondja, hogy 2011. év
szeptemberében egy teljes körő felülvizsgálás történ az intézményben. Ez a felülvizsgálat teljes
mértékben megfelelt egy szakmai vizsgálatnak, amely kiemelkedı eredménnyel zárult. Ez a vizsgálat
elıfeltétele volt a referencia intézménnyé válásnak. A törvényi változások miatt is szükséges volt az
óvoda alapdokumentumait módosítani, amelyekkel kapcsolatosan a szakértıi vélemény is nagyon jó
volt. A német nemzetiségi részt két nyelven is elkészítették, amelyet a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Dr. Józan-jilling Mihály is megdicsért. Elkészítették a gyakornoki szabályzatot
is, amelyet a szakértı vélemény nem említett meg. Erre azért volt szükség, mert már második éve van
gyakornokuk az óvodában. Jelenleg a minıségirányítási programon dolgoznak, amelyet 2012-ig kell
elfogadniuk. A tavalyi évben az Állami Számvevıszék által belsı ellenırzésre is sor került az
intézményben, ez is jó eredménnyel zárult. 2009. óta fokozatosan törzskari vezetési szemléletet
alakított ki az intézményben. Elmondja még, hogy a beírási napló mellé egy új felvételi adatlapot
készítettek. Ezen kívül külön beiskolázási javaslatot szerkesztettek, amelynek az alján már szerepel az
orvos igazolása. Ezzel a szülıknek kívántak segítséget nyújtani. Az intézményben nincs elıjegyzés a
nagy gyereklétszámra tekintettel, de elıfelvétel van, ami egészen mást jelent. Az elutasító
határozatokra is készítettek formanyomtatványt. Hiányolta a szakértıi véleménybıl azt is, hogy
szálkai óvodával kapcsolatos társulásra vonatkozóan nem volt semmilyen megállapítás.
Csillagné Szánthó Polixéna: İ is úgy gondolja, hogy a szakértıi vélemény elég vázlatos volt.
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Halmai Gáborné: Mit jelent a csoportnaplóban a gyermek fejlıdési naplója?
Sebestyén Györgyi: Ez nem a csoportnaplóban van, az intézmény irányítási programjának a része. A
gyermek fejlıdési naplójának az alapja a gyermek fejlıdésének nyomon követése, mérése. Ezt egy
szakmai team dolgozta ki. Havi rendszerességgel vizsgálják a gyermek fejlıdését, és minden egyes
gyermekre fejlesztési tervet dolgoznak ki. A szakértınek is nagyon tetszett ez a fejlıdési napló, és
javasolta a többi intézménynek, mint jó gyakorlatnak az átvételét. Ebben a szakmai teamben
egyébként gyógypedagógus, gyógytestnevelı, terapeuta, diagnoszta szakemberek és fejlesztı
pedagógusok vannak. A szülıket rendszeresen tájékoztatják a gyerek fejlıdési naplójáról, és nagyon
tetszik nekik.
Csillagné Szánthó Polixéna: Gratulál a szakmai munkához. Megköszöni a részvételt.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
201/2011. (XII.19.) HB határozat
Tájékoztató a közoktatási intézmények 2011. évi
szakmai és tanügy-igazgatási ellenırzésének
tapasztalatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Humán Bizottsága a közoktatási
intézmények 2011. évi szakmai és tanügy –
igazgatási ellenırzésének tapasztalatairól szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidı: 2011. december 19.
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. napirendi pont:
Egyebek
Majnay Gábor: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a bizottság sportcélú tartalék keretén 125.000,- Ft, az
általános tartalék keretén pedig 492.583,- Ft van. Ezeket az összegeket a bizottság átviheti a következı
évre is, de csak március-áprilisban használhatják fel, ezért ha van olyan egyesület vagy rendezvény,
akit még idén támogatni szeretnének, arról most kellene dönteni.
Horváth Ferenc: 2012-ben lesz egy labdarugó torna a Sportcsarnokban. Javasolja, hogy erre a
bizottság 100.000,- Ft támogatást biztosítson. Ezen kívül javasolja, hogy a Szekszárdi Atlétikai SE
részére 125.000,- Ft támogatást biztosítsanak.
Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy az Unio Box Team részére is biztosítsanak 100.000,- Ft
támogatást munkájuk elismeréseként.
Horváth Ferenc: Egyetért a javaslattal. Az Unio Box Team támogatását ı is nagyon támogatja.
Halmai Gáborné: Egyetért az elıtte elhangzó javaslatokkal. Javasolja, hogy a Polip Ifjúsági
Egyesület részre is biztosítsanak 100.000,- Ft támogatást, mert nagyon színvonalas munkát végeznek,
és sokszor a mőködésüket is alig tudják biztosítani. Javasolja, hogy ezen kívül a mővelıdési területen
olyan egyesületeknek nyújtsanak támogatást, akik egész évben sok városi rendezvényen részt vettek
akár önkéntes alapon is.
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Csillagné Szánthó Polixéna: Javasolja, hogy a sportcélú tartalék keretbıl a bizottság a Szekszárdi
Atlétikai Klub SE mőködésének támogatására 125.000,- Ft, a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen
Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2012. évben megrendezendı terem labdarugó tornához
kapcsolódó létesítmény használat támogatására 100.000,- Ft, valamint az Unio Box Team
mőködésének támogatására 100.000,- Ft támogatást biztosítson.
Javasolja továbbá, hogy a bizottság a tartalék keretébıl a Polip Ifjúsági Egyesület mőködésének
támogatására 100.000,- Ft, a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad mőködésének támogatására 150.000,Ft, az I. Béla Gimnázium részére Szekszárd Megyei Jogú Város 950. évi évfordulójára készülı mősor
támogatására 50.000,- Ft, a Garay János Általános Iskola részére az ott megrendezett Junior Stars Big
Band jubileumi koncert támogatására 50.000,- Ft, valamint szintén a Garay János Általános Iskola
részére a tornacsarnok padlóját fedı szınyeg vásárlásra 100.000,-Ft támogatást nyújtson.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amelyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta:
202/2011. (XII.19.) HB határozat
Támogatások biztosítása
1.

Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága a Sportcélú Tartalék Keret terhére
az alábbi támogatásokat biztosítja:
-

Szekszárdi Atlétikai Klub SE –
mőködési támogatás:
125.000,- Ft

-

Szekszárdi
Sportközpont
Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit
Kft. – a 2012. évben megrendezendı
terem labdarugó tornához kapcsolódó
létesítmény használatának támogatása:
100.000,- Ft

-

2.

Unio Box
támogatás:

Team

– mőködési
100.000,- Ft

A bizottság a Tartalék Keret terhére az alábbi
támogatásokat biztosítja:
-

Polip Ifjúsági Egyesület – mőködési
támogatás:
100. 000,- Ft

-

Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad –
mőködési támogatás:
150.000,- Ft

-

I. Béla Gimnázium – Szekszárd
Megyei Jogú Város 950. évi
évfordulójára
készülı
mősor
támogatása:
50.000,- Ft

-

Garay János Általános Iskola és
AMI – a Junior Stars Big Band
jubileumi
hangversenyének
támogatása:
50.000,- Ft
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-

Garay János Általános Iskola és
AMI – a tornacsarnok padlóját fedı
szınyeg vásárlása:
100.000,- Ft

3.

A bizottság felkéri a Polgármesteri
Hivatal Gazdasági, Közoktatási és
Informatikai
Igazgatóságát
a
támogatási szerzıdések elkészítésére,
és a támogatási összegek átutalására.

Határidı: 2011. december 19.
3. pont tekintetében: 2012. január 15.
Felelıs:
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Pál József igazgatóság vezetı
További kérdés, hozzászólás nem lévén, az elnök a bizottság ülését 9 óra 35 perckor berekeszti.
Kmf.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
A jegyzıkönyvet készítette:
Kovácsné dr. Kubik Andrea
jogi és bizottsági referens
Ellenjegyezte:
Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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