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Jegyzőkönyv 

a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 2019. október 22-én, 17,45 órakor megtartott 

össz-szülői értekezletéről 

  

 

1)  Programtervezet  

➢ megnyitó 

➢ a jelölő és szavazatszámláló bizottság megválasztása 

➢ az osztálybizalmi képviselők és az ellenőr megszavazása 

➢ a tagsági díj összegének meghatározása és elfogadása 

➢ pénztári beszámoló és költségvetési tervezet a 2019/2020-as iskolaévre 

➢ Mgr. Marsall János igazgató úr beszámolója 

➢ vita 

 

2) Borovszký László, a Szülői tanács elnöke, megnyitotta az ülést és köszöntötte a jelenlévőket. A 

programtervezet ismertetése után a résztvevők egyhangú döntéssel elfogadták a jelölő- és 

szavazatszámláló bizottság tagjait: Kovács Andreát, Tóth Szilviát és Gaál Lászlót. 

 

3) Kovács Andrea felolvasta a Szülői tanács egyes osztályok által javasolt tagjait, valamint az ellenőrt. A 

szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett a résztvevők egyhangú döntéssel megszavazták az 

osztálybizalmi képviselőket és az ellenőrt – Laczkó Zoltán személyében. A 2019/2020-as tanévben 

működő Szülői tanács teljes névsora és elérhetőségei a jegyzőkönyv mellékletében találhatók. 

 

4) A Szülői tanács támogatásának javasolt díja a 2019/2020-as tanévben 20,- EUR családonként. Ezt az 

összeget a résztvevők egybehangzóan elfogadták.  

 

5) Juhos Imre – a Szülői tanács pénztárosa, beszámolt az elmúlt iskolaév pénztári bevételeiről és kiadásairól, 

Borovszký Laszló pedig ismertette az aktuális tanév költségvetési tervezetét. A tervezetet a jelenlevők 

egyhangú döntéssel elfogadták. Mindkét dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6) Mgr. Marsall János igazgató úr beszámolójában kiemelte, hogy a gimnázium legfőbb célja a társadalmilag 

értékes, hasznos tudás megismertetése a diákokkal. Beszámolt a kötelező és választható tanórák 

elosztásáról a nemzeti tanterv alapján, a múlt évi érettségi és felvételi eredményekről és a Tesztelés 9-ről, 

amely a múlt tanévben a gimnázium diákjai számára is kötelező volt. 
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Az igazgató úr elmondta, hogy hagyományaihoz híven, az iskola ebben a tanévben is szervez 

sítanfolyamot és a Szülői tanáccsal közösen megszervezi az iskolabált (2020. január 18-án). 

 

A továbbiakban beszámolt arról a tényről, hogy a gimnáziumot látogató diákok szüleinek csupán 10,38 %-

a támogatta az iskolát adója 2%-ával (összesen 28 szülő és 30 iskolai alkalmazott ajánlotta fel adója 2%-át 

a gimnáziumnak). Ezt az arányt – a szülők részéről - a jövőben növelni kell.  

 

Az igazgató úr örömmel tudatta, hogy 2019. november 8-án az iskola ünnepséget szervez az esztrádcsoport 

fennállásának 55. évfordulója alkalmából, melyre minden jelenlevőt tisztelettel meghív. Jegyek korlátozott 

számban az iskola titkárságán igényelhetők. 

 

7) Hozzászólások híján Borovszký László megköszönte a jelenlevők figyelmét és támogatását, a 2019/2020-

as tanévben sok sikert kívánt a diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt. 

 

 

 

Galántán, 2019. október 22-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán és Borovszký László 
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