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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2019. június 4-én, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 16 tag és 2 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Pénztári beszámoló 

➢ Évzáró megvendégelés megbeszélése 

➢ Vita, egyéb 

 

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

 

3) Az ülés kezdetéig benyújtott 1 db pályázatról, a következőképpen döntött a tanács:  

 

a) Megpályázott összeg: 200,- €. Felhasználás: jutalomkönyvek és ajándékok a diákoknak a tanév során 

nyújtott teljesítményükért. Pályázó: Sipos Szilárd. A megpályázott összeg egyhangú döntéssel 

megszavazva. 

b) A Szülői tanács könyvvásárlási utalvánnyal köszöni meg azon tanácstagok munkáját, akik ebben az 

évben fejezik be tevékenységüket. Az utalvány értékét mailben pontosítjuk.  

 

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

mellékletét képezi. 

5) Borovszký László minden tanácstagok meghívott az évzáró tanár-szülő találkozóra, melynek 

lehetséges időpontjai 2019. június 21 vagy 27. A tanácstagok a 2019. június 21, 16,00 órai időpont 

mellett döntöttek. A megvendégelésre az iskola átriumában (rossz idő esetén az ebédlőben) kerül sor. 

Ezzel kapcsolatos vállalások: 

• Borovszký László – személyesen meghívja a tanárokat, ill. biztosítja a rétest Taksonyról és az 

üdítőket, italokat  

• Sárkány Mónika – biztosítja a pogácsákat 
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• Keresztesi Ildikó – intézi a hústálakat Királyrévből, kb. 30 személyre, és 1 vega tálat min.2 

személyre 

• Laczkó Zoltán – biztosítja a sátrat 

• Többi tanácstag – kávé(gép), szalvéta, gyümölcs, zöldség  

• Az évzáró napján a tanácstagok már 15,00-tól biztosítják a helyszínt (asztalok, padok 

előkészítése, sátor felállítása, stb.) 

• További pontosításokat mailben kommunikáljuk 

 

 

6) Vita és egyéb: Lovász Andrea a 4. A osztály 19 diákja nevében a Szülői szövetségnek adományozott 

200,- EUR-t az év végén megmaradt osztálypénzből. A diákok döntése alapján ezt a pénzt a jövő 

tanévben a tanulmányi versenyek útiköltéség térítésére kell fordítani. Borovszký László a Szülői 

tanács nevében megköszönte a nagylelkű felajánlást.  

 

Az igazgató úr beszámolt a sikeres érettségi vizsgákról és a Tsízió diákszínpad teltházas fellépéseiről. 

A Jézus Krisztus Szupersztár rockoperát az iskola diákjai az ősz folyamán további helyszíneken 

mutatják be, meghívást kaptak már a járás több településéről.  

Októberben kerül megrendezésre az iskola kultúrcsoportja megalakulásának 55. évfordulója 

alkalmából szervezett ünnepség. A helyszíne a városi kultúrház, a moziteremben a rockoperát adják 

elő a diákok, ezt követi a színházteremben rendezett kultúrcsoportos bál.  

 

Borovszký László azt a javaslatot tette az iskola vezetősége felé, hogy amennyiben lehetséges, a jövő 

tanévi össz-szülői értekezletet korábbi időpontban rendezzék meg, ne kelljen az elsős szülőknek 

esetleg novemberig várni az információkra.  

 

7) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte az egész éves munkát és együttműködést, 

és meghívta a tanácstagokat az évzáró találkozóra, melynek időpontja: 2019. június 21. (péntek) 

16,00 óra. 

 

Galántán, 2019. június 4-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Laczkó Zoltán 
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