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Jegyzőkönyv 

a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium 2018. október 25-én, 17,30 órakor megtartott 

összszülői értekezletéről 

  

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket.  

A jelenléti ív archiválva az iskolában.  

Jelenlévők száma 35 szülő és 2 vendég.  

 

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 2018/2019-es iskolaévre 

➢ Mgr. Marsall János igazgató úr beszámolója 

➢ JUDr. Barczi Arpád beszámolója 

➢ vita 

 

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

programtervezet ismertetése után a résztvevők egyhangúlag elfogadták a jelölő- és szavazatszámláló 

bizottság tagjait: Gaál Lászlót, Lovász Andreát és Molnár Imrét.  

 

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

szavazatszámláló bizottság felügyelete mellett a résztvevők egyhangúlag megszavazták az osztálybizalmi 

képviselőket. A 2018/2019-es tanévben működő Szülői tanács teljes névsora és elérhetőségei a 

jegyzőkönyv mellékletében találhatók. 

 

4) A Szülői tanács támogatásának javasolt díja a 2018/2019-es 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 a 2018/2019-es tanév költségvetési tervezetét. A tervezetet a jelenlevők 

egyhangúlag elfogadták. Mindkét dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

6) A jelölőbizottság vezetésével a jelenlevők - 34 igen szavazat és 1 tartózkodás mellet - megszavazták a 

Szülői tanács ellenőrét Laczkó Zoltán személyében. 
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7) Mgr. Marsall János igazgató úr beszámolt az elmúlt iskolaév rendezvényeiről, diákjaink kerületi, országos 

és nemzetközi szinten elért (nemcsak tanulmányi) eredményeiről, valamint az iskola étkezőjében elvégzett 

felújítási munkálatokról.  

 

Az igazgató úr elmondta, hogy hagyományaihoz híven, az iskola ebben a tanévben is szervez 

sítanfolyamot (két időpontban – 2019. januárban és februárban) és a Szülői tanáccsal közösen megszervezi 

az iskolabált (2019. január 19-én). 

 

Az igazgató úr elmondta, hogy 2018.11.9 – én az  iskola ünnepséget szervez az iskola fennállásának 65. 

évfordulója alkalmából. 

 

A továbbiakban beszámolt a Pro Litteris alapítvány múlt évben végzett tevékenységéről és 

gazdálkodásáról.  

 

 

8) JUDr. Barczi Arpád beszámolót tartott a személyes adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, 

elmondta, hogy a diákok és szülők személyes adatait védi, továbbá az érintett személyek jogait:  

- törvényes feldolgozás 

- hozzájárulásos adat feldolgozás – beleegyezés alapján. 

A továbbiakban azt is elmondta, hogy a törvény értelmében mind a két szülő beleegyezésére szükség van. 

 

 

9) Hozzászólások híján Borovszký László megköszönte a jelenlevők figyelmét és támogatását, a 2018/2019-

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

 

 

 

Galántán, 2018. október 25-én 

Lejegyezte: Tóth Silvia 

Ellenőrizte: Laczkó Zoltán és Borovszký László 
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