LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET
OKTATÁSI BIZOTTSÁGÁNAK
ELNÖKÉTŐL
BESZÁMOLÓ
AZ OKTATÁSI BIZOTTSÁG
2019. januárjától 2019. szeptember 19-ig végzett munkájáról
Az előterjesztést az Oktatási Bizottság 2019. szeptember 24-én megtárgyalta.
A bizottság tagjai:
Elnök:

Vályiné Pápai Viola

Tagok:

Nagy Józsefné (eln.helyettes) képviselő
Sós Tibor
Kántor Lászlóné
Pappné Győri Tünde

képviselő
képviselő
külsős tag
külsős tag

Állandó meghívottak:
- a polgármester
- a jegyző
- oktatási intézmények vezetői
- a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv-vezetésével és a bizottság munkájának segítésével megbízott
dolgozó, Szabó Adrienn.
A bizottság jelenlegi felállásában 2014 novembere óta működik.
A bizottsági gyűléseket a képviselőtestület üléstervéhez igazítva, a testületi üléseket megelőző keddjére
ütemeztük. Egy naptári évben 11 soros ülést terveztünk be.
A bizottság munkáját Létavértes Város Önkormányzatának Képviselőtestületének Szervezeti és
Működési Szabályzatában az oktatási bizottságra átruházott feladatok határozták meg. Ez alapján az
Oktatási Bizottság az eltelt eqy év alatt a kővetkező tevékenységeket folytatta:

-

Véleményezte az intézmények költségvetési tervezetét és annak
felhasználást. Amennyiben szakmailag indokoltnak tartotta, kezdeményezte annak
módosítását.

-

Az oktatási intézmények tevékenységéről szóló beszámolót véleményezte.
Kiemelten a Gyermeksziget Óvoda éves beszámolóját.

-

Javaslatot tett a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat forrásából
részesülőkre.

-

Végezte a Képviselőtestület (polgármester) által esetenként meghatározott
feladatokat.

-

Figyelemmel kísérte az élelmezési normák alakulását, az új szabályoknak
megfelelő egészséges táplálkozásra való áttérés helyzetét Létavértes
intézményeiben.

-

Szervezte a városi pedagógusnapot, a pedagógusokat elismerő díj

átadásának technikai feladatait, felelt a rendezvény lebonyolításáért.
-

A beiskolázási körzethatárokat véleményezte.

-

Az önkormányzat által átvett iskolai technikai dolgozók munkáját
véleményezte, illetve tájékoztatta a képviselőtestületet.

-

Az önkormányzat, mint szolgáltató által végzett karbantartási, felújítási
munkálatait értékelte.

-

Figyelemmel kísérte a bölcsődei feladatok beindításával kapcsolatos új
szakmai feladatokat, tárgyi felszereltség alakulását.

-

Véleményezte a Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde új funkció miatt átalakított és
kiegészített alapdokumentumait.

A bizottság munkáját a következő fő feladatok határozták meg:

Oktatási intézmények rendezvényeinek időpontjai összehangolása .
Óvoda nyári nyitva tartásának szabályozása.
Óvodai, bölcsődei csoportok, csoportlétszámok áttekintése.
Városi Pedagógus Nap méltó megünneplésének szervezése.
Az óvodás és 1.osztályos angol nyelvcsoportos gyermekek után fizetendő térítési díj
50%-os önkormányzati átvállalási keretének áttekintése .

A település két általános iskolájához kapcsolódó igazgatói pályázatok véleményezése
A település két iskoláját érintő karbantartással, takarítással kapcsolatos szolgáltatás
véleményezése.
LétavértesVárosiÖnkormányzat
OktatásiBizottságainak
2019. évihatározatai

2019. január 22.
1. /2019. (I. 22.)OktatásiBizottságihatározat:

AzOktatásiBizottság 2019. évi

üléstervénekvéleményezése,
elfogadása
2./2019.(I.22.)OktatásiBizottságihatározat:
Iskolákfelvételikörzethatárkial
akításánakvéleményezése
2019. Február 14.
3./ 2018 ( II.14.) OktatásiBizottságihatározat:

2019. éviKöltségvetéselfogadása

2019. Április 24.
4./2019(IV.23.)

OktatásiBizottsághatározat:
Iskolaigazgatóipályázatokvéleménye
zése

5./2019(IV.23.)

OktatásiBizottsághatározat:
Iskolaigazgatóipályázatokvélemény
ezése

2019. Május 13.
6./2019(V.13.)

OktatásiBizottsághatározat:
Városipedagógusnappalkapcs
olatosszervezésifeladatok, határidők

7./2019 ( V. 13. ) OktatásiBizottsághatározat:

Létavértesgyermekeiértdíjadományozásárafelterjesztettanya
gokvéleményezése

A bizottság átgondolt, realitások talaján maradó előkészítő munkáját fémjelzi, hogy
határozatjavaslatait a képviselőtestület maradéktalanul és változtatás nélkül elfogadta.
Megköszönöm a bizottsági tagok, valamint Szabó Adrienn előadó lelkiismeretes előkészítő,
koordináló munkáját a bizottsági ülések elő- és utómunkálatai során.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől beszámolóm elfogadását.
Létavértes, 2019. szeptember 19.
Vályiné Pápai Viola (sk.)
Oktatási bizottsági elnök

