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Napirenden az iskola-
tanácsok megújítása

OKTATÁS

Mostanában az iskolavezetőknek van miről
tárgyalniuk egymással, hiszen az idei év sok
mindenben eltér az előzőektől. Januártól meg-
változott az oktatási intézmények finanszírozásá-
nak módja, március végéig újjá kell szervezni az
iskolatanácsokat, s a következő tanév kezdetéig
sok helyen újra kell választani az iskolaigazgató-
kat.

Bizonyára a felsorolt okok is hozzájárultak
ahhoz, hogy a régiónkban szervezett szakmai ta-
lálkozóra szép számmal eljöttek a megszólított
óvodavezetők és iskolaigazgatók.

Február 10-én Ipolyságon a Pongrácz Lajos
Alapiskolában hallgatták meg Fodor Attila, a
Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának elő-
adását az új iskolatörvények gyakorlati alkalma-
zásáról és az iskolatanácsok újjászervezéséről.
A szakmai találkozón sok kérdés is felmerült.
Volt olyan iskolaigazgató, aki arról panaszkodott,
hogy az ő polgármestere nem akarja átutalni az
iskolai klubra és az étkezdére szánt pénzt. Egy
másik kolléga arról számolt be, hogy az ő isko-
lájukban már megválasztották az új iskolatanácsot
anélkül, hogy figyelembe vették volna az új tör-
vényi előírásokat.

-elté-

A magyarországi Kemencei Általános Iskola 2004. február 6-án
rendezte meg a Múlttal a jövőért elnevezésű történelmi vetélke-
dőt az Ipoly menti magyar iskolák részére. Témája II. Rákóczi Fe-
renc és a szabadságharc volt. A versenyen való részvétel felté-
teleként egy helytörténeti munkát kellett elkészíteni. A vetélke-
dőbe a három magyarországi iskola csapata mellett /Dejtár, Ke-
mence, Szob/ Szlovákiából csupán az ipolysági Pongrácz Lajos
Alapiskola tanulói kapcsolódtak be.

A csapat tagjai /Jámbor Dorottya, Krasznica Katalin, Mé-
száros Attila, Naszvadi László/, akiket Bacsa Beáta történelem
szakos pedagógus készített fel, a győztes házigazda kemenceiek
mögött a 2. helyet szerezték meg.

Bacsa Beáta

Múlttal a jövőért

Az Ipolysági Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet
igazgatósága értesíti az alapiskolák végzős diákjait és a szü-
lőket, hogy a 2004/2005-ös tanévben megnyílik a vállalko-
zói középiskola. Ez egy új, a mezőgazdasági oktatástól füg-
getlen szakközépiskola lesz, melynek diákjai a számító-
gépes könyvelés, az adórendszerek, a nemzetgazdaság, a me-
nedzserszakma, valamint a vállalkozások működtetéséhez
szükséges tudnivalókat sajátítják el. Az iskola elvégzése után
a diákok egyetemi és főiskolai tanulmányokra is jelentkez-
hetnek.

További négyéves tanulmányi szakok
– agrárvállalkozó /mezőgazdasági üzemvitel, agroturizmus/
– vállalkozás a mezőgazdaságban

Azok a tanulók, akik az alapiskola utolsó évfolyamának
első félévében 2,40 alatti átlagot érnek el, felvételi vizsga
nélkül nyernek felvételt erre a szakra.

Hároméves tanulmányi szakok
– autószerelő
– kertész
– szőlész
– növénytermesztés gépesítője
– hentes
– gyümölcstermesztő és méhész

A diákok a hároméves szak sikeres befejezése után 2
éves nappali, felépítményi tagozaton szerezhetnek érettségit.

További információkat az iskola igazgatósága nyújt.

Ipolysági Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet, Sznf u. 41.
tel.: 036/7411 098, fax: 036/741 01 91, e-mail: soup@soupsahy. edu.sk

A törvény értelmében 2004 március végéig új-
ra kell választani a 4 évvel ezelőtt létrehozott isko-
latanácsok tagjait. A következő intézményekről van
szó: alapiskola, óvoda, szakiskola, szakmunkáskép-
ző, gimnázium, szakközépiskola, speciális iskola,
művészeti alapiskola. Az iskolatanácsok szerepe el-
sősorban abból áll, hogy:
– kinyilvánítják és képviselik a köz, a tanulók és
szüleik, a pedagógusok és az egyéb iskolai alkal-
mazottak érdekeit,
– társadalmi ellenőrzést gyakorolnak,
– véleményezik és értékelik a közoktatási intéz-
mények, a tanügyi hatóságok és az intézményfenn-
tartók tevékenységét.

Fontos változás a törvényben, hogy az egyházi
és a magánintézményekben a jövőben nem lesz is-
kolatanács. Az iskolatanácsok összetétele függ az
intézmény nagyságától, eszerint 5, 7 vagy 11 tagú
lehet. Tagjai választott tagok /a pedagógusok kép-
viselői, a nem pedagógusi munkakörben dolgozók
képviselője, a szülők képviselői, a diákok képvi-
selője /csak középiskolákban/ és delegált tagok /a
fenntartó képviselői, egyéb, a nevelésben és okta-
tásban részt vevő szervezet képviselője/.

Az iskolatanácsok mandátuma az új törvény
szerint is négy év. A működésükhöz szükséges anya-
gi eszközöket az intézmény költségvetéséből kell
biztosítani.

L.T.

Iskolavezetők találkozója
A 2004/5-ös

tanév

beiratkozási

adatai

Alsószemeréd – 12

Ipolyfödémes – 3

Ipolyszakállos – 11

Ipolypásztó – 4

Szalatnya – 3

Ipolyvisk – 5

Palást – 13

Ipolyság

Pongrácz L. AI – 36

Fegyverneki F. EAI –  22

Ipolybalog – 17

Ipolynyék – 14

/Megj.: a közölt számok még

szeptemberig változhatnak./


