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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának (SZT) 

2018. június 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: 14 tag és 1 vendég. 

 

1) Programtervezet 

➢ Pályázatok elbírálása 

➢ Tanévbúcsúztató tanár-szülő találkozó szervezése 

➢ Vita, egyéb 

 

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

 

Az előző héten elektronikusan szavazott meg a SZT 3 darab pályázatot.  Az ülés kezdetéig benyújtott 

1 db pályázatról (80,- EUR) döntött a Szülői tanács: 

a) Megpályázott összeg:80,- EUR. Felhasználás: nevezési díj a Duna Menti Tavasz országos 

fesztiválra (50,- EUR) és a bábcsoport díszleteinek utaztatása Nádszegre (30,- EUR). Pályázó: 

Mészáros Andrea. A pénzösszeg egyhangú döntéssel megszavazva. 

 

3) Az idei tanévbúcsúztató tanár-szülő találkozót 2018. június 22. (pénteken) 16,00 órától rendezzük 

meg a gimnázium átriumában. Az ezzel kapcsolatos konkrét észrevételek, feladatokat és vállalások: 

• A találkozó létszáma cca. 35 fő (24 tanár + szülők) 

• Ételt – baromfiból és sertésből készült pecsenye, sült kolbász, esetleg pogácsa – a gimnázium 

konyhájával egyeztet és rendel – Borovszký László. 

• Rétesek biztosítása – Takács Annától - Borovszký László 

• Házi(as) és nyári(as) édes és sós sütemények – ki mit tud hozni, mailben körlevél is lesz a 

témára 

• Üdítők – 1+1 karton szénsavas és -mentes ásványvíz, 1+1 karton narancslé és kofola – 

biztosítja Katona Tibor 

• 1+1+2 karton rosé+vörös+fehér bor – biztosítja Szekeres Klaudia 
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• Gyümölcs, zöldség – Szekeres Klaudia, valamint ki mit tud hozni, mailben körlevél is lesz a 

témára 

• Kávé – van  

• Vizespohár – az üdítőkkel együtt vesz Katona Tibor (és Szekeres Klaudia) 

• Tányérok vannak, evőeszközöket az iskola konyhájáról kérünk. 

• Sátor – Laczkó Zoltán csütörtökön biztosítja, Gaál László pénteken 15,30 órakor felállítja 

• Sörpadok – a gimnázium diákjai biztosítják az igazgatóhelyettes felügyeletével 

• Zene – Kovács Péter tanár urat kérjük meg ennek bebiztosítására 

• Péntek délután 15,30 órától a helyszínt előkészítik: Gaál László, Tóth Péter, Szekeres Klaudia 

+ a gimnázium diákjai.  

• Borovszký László a hét folyamán meghívja a tanárokat a tanévbúcsúztató délutánra. 

• Az SZT elnöke mindenkit megkért, hogy aki tud, jöjjön segíteni az előkészületekben, és a 

találkozóra is maradjon. Az SZT tagoknak e témában még körlevelet is küld.  

 

4) Vita, egyéb: a SZT jövő tanévi költségvetésének javaslata/szükséges elfogadtatása, a higiéniai szerek 

SZT által való finanszírozásának szükségessége.  

 

5) Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte az egész évi részvételt, kellemes nyári 

kikapcsolódást és feltöltődést kívánt a tagoknak.  

 

Galántán, 2018. június 18-án 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán, Borovszký László 

 

mailto:kodaly@gymmadga.edu.%20sk

