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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2019. március 18-án, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 13 tag és 2 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pénztári beszámoló 

➢ Pályázati beszámoló 

➢ Tanítónap szervezése 

➢ Vita, egyéb 

 

2) Az elnök, Borovszký László, köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta az ülést.  

 

3) Az ülés kezdetéig nem volt elbírálandó benyújtott pályázat. 

 

4) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, az aktuális bankszámla kivonat a jegyzőkönyv 

mellékletét képezi. 

 

5) Kovács Andrea beszámolt a Nagyszombati kerületi hivatalba benyújtott pályázatról, valamint a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott pályázatok fejleményeiről.  

 

6) Mgr. Marsall János igazgató úr tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az idei pedagógusnap megünneplésére 

2019. március 22-én (pénteken) 15,00 órától kerül sor a galántai kastélyban található étteremben. Az 

ünnepségen részt vesznek az iskola jelenlegi és nyugdíjas pedagógusai, ill. az iskola minden 

alkalmazottja. A Szülői tanács a tanév elején elfogadott költségvetés értelmében 300,- EUR 

támogatással járul hozzá a tanítónap szervezéséhez. A pénzt már Juhos Imre pénztáros átadta az 

igazgató úrnak. 

 

7) Vita és egyéb: Laczkó Zoltán megkérte az igazgató urat, tolmácsolja kérését a testnevelő tanárok felé, 

hogy versenyeztetéssel ösztönözzük diákjainkat egyre jobb sporteredmények elérésre. Éves iskolai 

bajnokságok megszervezésére kellene alkalmat teremteni. Így is motiválni tudnánk a gyerekeket az 

egyre jobb eredmények elérésére. Az iskolabajnokság ötletét az igazgató úr is támogatta. 
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8) Laczkó Zoltán még a Szülői tanács alakuló ülésén kérte az igazgató urat, hogy legyen minden diáknak 

saját szekrénye. Érdeklődésére az igazgató úr elmondta, nem tud róla, hogy valamelyik diáknak ne 

lenne saját szekrénye, de utánanéz a dolgoknak.  

 

9) Borovszký László megkérte Szekeres Klaudia tanácstagot, hogy fogalmazza meg a felmondást az Ille 

s.r.o. cég felé, hogy az ne legyen kifogásolható. 

 

10) A diákbál 2019. március 29-én kerül megrendezésre. A Szülői tanács a tanév elején elfogadott 

költségvetés értelmében 300,- EUR támogatással járul hozzá a diákbál szervezéséhez. Ezen összegen 

kívül még 100,- EUR értékben ajánl fel tomboladíjként Planeo vásárlási utalványt. 

 

11) A Szülői tanács megkérdezte Morvay Csabát, hogy zenész társával együtt szolgáltatná-e a jövő évi 

szülői bál zenéjét (A bál időpontja 2020. január 18.). Morvay Csaba szülő egyelőre elvállalta a 

felkérést, de Szekeres Klaudiának még megerősíti azt a következő napokban. 

 

12) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt és meghívta a tanácstagokat a 

Szülői tanács következő ülésére, melynek időpontja: 2019. április 29. (hétfő), 17,00 óra. 

 

Galántán, 2019. március 18.  

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán, Borovszký László 
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