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A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. július 4-én 
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1.) Tájékoztató az Óvoda működéséről 
      Előadó: Ádámné Maróti Erika mb. intézményvezető 
 
2.) Tájékoztató az Általános Iskola működéséről 
      Előadó: Katzné Almási Zsuzsanna igazgató 
 
3.) Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosításáról 
      Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 
4.) Előterjesztés szemétszállításról 
      Előadó: Szabó Gellért polgármester 
 
5.) Egyebek (iskolai épületfeltüntetés, aprítéktároló létesítése) 
 
 
 
S z e n t k i r á l y, 2013. július 2. 

                                              
                  polgármester 
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Előterjesztés a napirendi pontokhoz 
 
1. napirendi pont 

BESZÁMOLÓ 
A Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda 2012-2013-as nevelési év munkájáról 

 
Személyi feltételek: 
2013. augusztus 1-től megbízott óvodavezetőként irányítom az intézményt.  
Szeptember 1-től csökkent létszámmal – öt óvónővel és három dajkával kezdtük meg a nevelési 
évet, mert Görbe Ervinné közös megegyezéssel kérte munkaviszonyának megszűntetését. 
Szeptember 10-től Bimbóné Fakan Éva végzett óvodapedagógus – diploma hiánya miatt 
közmunkásként – segítette munkánkat állandó délutánosként, óvónői felügyelet mellett december 
végéig. 
Szeptember 1-től december 31-ig Varga Istvánné megváltozott munkaképességű 
munkavállalóként takarítói feladatokat látott el óvodánkban. Segítségére volt ebben Almási Etelka 
október és november hónapokban. 
2013. január 28-a óta Oravecz Mihályné látja el a takarítói teendőket. Munkájával nagyon 
elégedettek vagyunk. 
2012. december 1-től a Képviselő Testület jóvoltából megkaptuk dajkaként Gyenes Miklósnét, így 
négy dajkával működünk jelenleg is. 
A 2012-2013-as nevelési évre beíratott gyermekek száma: 22 fő. 
Felvételt nyert: 21 gyermek. 
Elutasításra került: 1 gyermek, akinek papírjai nem voltak rendben és a szülők nem pótolták a 
dokumentumokat. 
Kettő gyermek az anyuka elköltözése miatt Kocséron kezdte meg az óvodát. 
Kettő gyermek a családfő külföldi munkája miatt Ausztriába költözött. 
Év közben egy gyermeket írattak be óvodánkba, akit felvettünk. 
Egy gyermek jogviszonyát szűntettük meg, mert nem jöttek vissza Romániából. 
Csoportjaink: 

 Süni csoport – mini- és kiscsoport 
Óvónő: Lassúné Nagy Zita 
Dajkák:  Jánosy Jenőné 
                Gyenes Miklósné 
Gyermeklétszám:  21 fő 

 Katica csoport – kis- és középső csoport 
Óvónők: Durgóné Benkő Babett 
                Gulyásné Vári Edit 
Dajka:     Kordik Éva Andrea 
Gyermeklétszám: 20 fő   
SNI: 1 fő (3) 

 Maci csoport – középső–nagycsoport 
Óvónők: Szabó Lászlóné 
                  Ádámné Maróti Erika 
Dajka:       Bodor Boldizsárné 
Gyermeklétszám: 21 fő 
SNI: 4fő (4x2) 
/ Az adatok a májusi állapotot jelentik./ 
 

 Munkánkat segítő szakemberek: 
Hegedűsné Dobos Nóra logopédus 
Baukó Ferenc gyógytestnevelő gyógypedagógus 
Kovács Zsuzsanna utazó gyógypedagógus 
Gergely Péter úszás oktató 

 
Tárgyi feltételek: 
Az óvoda tárgyi feltételei megfelelőek, új beruházás, felújítás nem történt. Azonban külső tárgyi 
eszközeink egy részét komoly anyagi ráfordítással kellett rendbe hoznunk. Kinti játékeszközeink 
egy részénél nem történtek meg a 2011. szeptemberi felülvizsgálati jelentésben megállapított 
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hiányosságok pótlásai. Ezért fogyasztóvédelmi eljárás indult ellenünk.  Dr. Lipka Klaudia gyors 
levelezésének, valamint az SZMK anyagi támogatásának és egy jótékony szülő azonnali 
segítségének köszönhetően a szükséges ütéscsillapító talaj cseréjét, valamint a kifogásolt 
fogantyúcseréket megvalósítottuk ősszel. 
Tavasszal a fennmaradó ütéscsillapító talaj cseréje, valamint a megállapított hiányosságok is 
pótlásra kerültek. Az egyik játékeszközön feltárt fejbeszorulási lehetőségek kizárására a faanyag 
beszerzése van még folyamatban. A munkálatok nagy részét a karbantartónk végezte, ill. végzi, a 
tavaszi munkálatok anyagköltségét az Önkormányzat állta. Köszönjük a segítséget! 
 
Nevelési évünk, programjaink: 
Idei évünk kiemelt feladatának, vezérfonalának a magyar népi kultúránk megismerését, 
néphagyományaink ápolását választottuk. Célkitűzésünk volt, hogy közel hozzuk a gyermekekhez 
hagyományainkat, a népzene és a népköltészet gyöngyszemeit, értékeit, és beépítsük a 
mindennapokba. Több programunk kifejezetten ennek jegyében szerveződött és került 
megrendezésre. Természetesen a már megszokott sikeres programjaink sem maradtak el. 
Július-augusztus: 
Július 21-től zárva volt óvodánk, augusztus 23-án kezdtük meg a dajkákkal a nagytakarítást. 
Augusztus 30-án tartottuk nyitó szülői értekezletünket. 
Szeptember: 
Szeptember 3-tól fogadtuk a gyerekeket. A kiscsoportos óvó néni családlátogatás keretében 
hívogatta a kicsiket. 
Szeptember 24-28-ig tartottuk „szüret projektünket”, melynek keretében lovas kocsikkal szüretelni 
mentünk a katica és maci csoportosokkal, majd másnap daráltunk, sutultunk, mustot kóstoltunk, 
táncoltunk – és ebbe már a süni csoportot is bevontuk. 
Elkezdődött a nagyok számára az úszás – fakultatív jelleggel. Az uszodát ismét ingyen és 
bérmentesen bocsátotta rendelkezésünkre a Lakiteleki Népfőiskola. Az utazást az önkormányzat 
kisbuszával és Takács István vezetésével tudtuk megoldani. 
Szeptember 29-én rendeztük meg nagysikerű családi napunkat az elmaradhatatlan ugráló várral. 
Ügyes szakácsok kerültek elő mindhárom csoportból, akik az ebédünkről gondoskodtak. 

 
 

Október: 
Október 1-én a zenei világnap alkalmából csoportonként zenés játékos foglalkozásokat 
szerveztünk. 
Megkezdődtek a katolikus és református hittan foglalkozások Balázs Hajnalka és Szabó Lászlóné 
vezetésével. 
Október 4-én a nagycsoportosoknak könyvtári foglalkozás keretében „Mesélt a Könyvtármaci”. 
Október 15-én a Kézmosás világnapján az óvó nénik vidám előadással, játékos foglalkozással 
hívták fel a gyerekek figyelmét a kézmosás fontosságára. 
Október 26-án tartottuk a várva-várt Pizsama-partit sötét kamrával, árnyjátékkal, párnacsatával. 
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November: 
November 5-9-ig tartottuk „Tök jó hetünket”, amikor is minden a tökről szólt: a mese, a vers, a 
mondóka, a játék, a barkácsolás. 
A szokásos téli ünnepkör előtti fényképezkedési lehetőséget idén is megszerveztük. 
November 23-án a Mosoly napján a gyerekek nagy örömére vendégül láttuk Ricsi Bohócot kis 
barátnőjével, akik mindenki arcára mosolyt varázsoltak. 
 
December: 
December 6-án ismét ellátogatott hozzánk a Mikulás, ajándékkal a puttonyában mindenki 
számára. 
December 8-án tartottuk az SZMK szervezésében a Mikulás bálat nagy sikerrel. 
Három hetet meghaladó adventi projektünkben az ünnepek mellett helyet kapott a szülőkkel 
közös adventi készülődés is, ahol csoportonként szülő a gyermekével készíthetett karácsonyi 
díszeket, ajándékokat. 
December 21-én tartottuk karácsonyi ünnepélyünket délelőtt a hivatal dolgozóival és a Képviselő 
Testület tagjaival, ebéd után pedig a nagycsoportos szülőkkel. 

 
 
 Nem maradhatott el az óvó nénik mesejátéka sem, ami a gyermekeknek mindig különleges 
élmény. 
Január:  
Januárban megtörténtek az iskola alkalmassági vizsgálatok, a szülői fogadóórák. Felvettük a 
kapcsolatot az iskolával, meghívtuk az igazgató nénit és a leendő elsős tanító nénit a szülői 
értekezletre. 
Egészséghetet szerveztünk, melyre meghívtuk Dr. Szűcs Annamária fogorvos nénit, aki 
szellemes előadás keretében ismertette a fogmosás szabályait. Gyümölcsöket, zöldségeket 
különböző módon készítettünk (pároltunk, szárítottunk), az egészséges életmód, étkezés 
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fontosságát emeltük ki (január 14-19). 
Új programként megszerveztük „ A magyar népmese, a magyar népi kultúra hetét”. 
Meghívtuk Csernik Szende lábbábos művésznőt, aki a világon egyedülálló produkcióval 
kápráztatott el bennünket: székely népmeséket hozott, a lábával bábozott, mondókát tanított, 
mindenkit elvarázsolt. Olyan jól érezte magát itt, hogy órák múlva indultak csak haza. 

 
 
E hét keretében mesemondó délutánon vettünk részt Tiszakécskén két középsős és két 
nagycsoportos gyermekkel. A hét zárásaként mesemondó délelőttöt tartottunk, melyen 24 
gyermek vállalkozott arra, hogy a „szomorú királyt” felvidítsa meséjével. Ők mindannyian 
emléklapot kaptak, valamint egy-egy kis könyvet (január 21-25.). 
Február: 
Február a farsang, a télűzés ideje. A hagyományainkhoz hűen a Télbanya elégetése után a 
Művelődési Házban tartottuk a szülőkkel közösen jelmezes műsorral, vigadalommal. 
Másnap itt az óvodában Hunyadi Miklós vezetésével népi tánclépéseket tanulhattunk táncházi 
keretek között. Mindeközben hathetes szakmai gyakorlatát töltötte nálunk Kis Katalin, a 
Kecskeméti Főiskola végzős hallgatója a Maci csoportban Szabó Lászlóné vezetése alatt. 
Március: 
Március 5-én az iskolába készülő nagycsoportosok meghívást kaptak Némethné Muzslai Ági 
nénitől, leendő elsős tanító nénijüktől. 
Március 15-re a csoportokban emlékeztünk meg, a rossz idő miatt nem mentünk ki a 
koszorúzásra. 
Március 21-én a Maci csoportosok ismét könyvtári foglalkozáson vettek részt az Internet –fiesta 
keretében. 
Kéthetes szakmai gyakorlatát nálunk töltötte Hunyadiné Bimbó Mária, aki dajka-képző iskolába 
járt. 
Húsvétkor a nyuszit vártuk, tojást kerestünk – a csoportszobákban, mivel hó esett a napsütés 
helyett. 
Április: 
Április 12-én Apák napja programunkra az apukákat hívtuk és vártuk egy játékos délelőttre. A 
Furfangos paraván bábjátékát is együtt élvezhették az apukák gyermekükkel „A világszép 
kecskebéka” címmel. Végül emléklappal köszöntük meg, hogy értékes idejükből ideszántak 
néhány órát. 
Szintén új kezdeményezésként április 15-19-ig ÖKO-hetet szerveztünk a környezettudatos 
viselkedés előtérbe helyezésével, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosításával. Az 
óvó nénik kedves mesejátéka A kukamanó diétája címmel remek alapot szolgáltatott a téma 
feldolgozásához. Ezen a héten tartottuk nyílt napjainkat is. 
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A Föld napja keretében virágokat ültettünk az óvoda kertjeibe. 
Megtartottuk az óvodai beiratkozást is. 
A Könyv napja alkalmából Szutor Sándornét kértem fel, hogy mindhárom csoport számára tartson 
foglalkozást a könyvtárban a könyvtárról, a könyvek fontosságáról. 
A zeneiskolások is jártak nálunk, hogy hangszerbemutatóikkal hívogassák a leendő elsősöket a 
zeneiskolába. 
 
Május: 
Május a készülődések hónapja: Anyák napja alkalmából az édesanyákat köszöntöttük meghitt 
műsorokkal. 
A nagycsoportosok a baba-mama körbe járó édesanyákat is felköszöntötték a picik helyett. 
 A kicsik az évzáró műsorral egybekötötten emlékeztek meg anyukájuk és nagymamáik 
fáradozásairól. 
Május 31-én évzáróval egybekötötten búcsúztunk az iskolába menő gyerekektől. 
 
Június: 
Nevelési évünk zárásaként június 2-án nagyszabású gyermeknapot rendeztünk Barhács Attila 
népi játékaival, közös főzéssel – köszönhetően Bódog Szabolcs és Köteles Tamás áldozatos 
munkájának -, valamint a Hangolda Zeneműhely vidám népzenés, népmesés interaktív 
előadásával. Mindannyian kipróbálhattuk régi idők elfeledett játékait és kicsit újra gyermek lehetett 
bárki. Nagyon jól éreztük magunkat mindannyian.  
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Ebben a nevelési évben Gulyásné Vári Edit vett részt 30 órás továbbképzésen –Játék és tánc 
gyermekeknek címmel. 
 
Összességében nehéz, küzdelmes, de véleményem szerint nagyon gazdag, élménydús évet 
tudhatunk magunk mögött. Nehéz volt mindent megvalósítanunk, mivel egy óvónővel kevesebben 
voltunk. Köszönöm a kollégáim áldozatos egész éves munkáját, és nagy örömömre szolgált, hogy  
idén első alkalommal elmehettünk egy közös kirándulásra Ópusztaszerre. 
Ezúton szeretném megköszönni a Szentkirályért Közalapítvány Kuratóriumának, hogy támogatta 
azt a kezdeményezésemet, hogy a Ciróka bábszínház előadásai helyett ebben az évben helyben 
szervezhessek előadásokat meghívott művészekkel, előadókkal. Így az összes gyermek, 
mindhárom csoport részese lehetett az élményeknek. 
Ebben az elképzelésemben az SZMK is támogatott, így valósulhatott meg három programunk: 
Ricsi Bohóc Mosoly-napi előadása 
                         Csernik Szende lábbábos előadása 
                          Furfangos Paraván bábszínházi előadása Apák napján. 
A gyermeknapi rendezvényünk, a könyvjutalmak a mesemondóknak, a mikuláscsomagok, a 
karácsonyi ajándékok mind-mind az ő támogatásukkal vált lehetővé. 
Köszönettel tartozom az óvodai SZMK tagjainak és minden szülőnek, mert egész évben 
mindenben támogattak. 
Köszönöm Szutor Sándorné közreműködését, a könyvtári foglalkozásokat. 
Köszönöm Gergely Attilánénak, hogy szükség esetén mindig rendelkezésünkre bocsátotta a 
Művelődési Házat. 
 
 
Konyha: 
Konyhánk átlagosan 220-230 főre főz szorgalmi időben két szakács, három konyhalány és egy 
élelmezésvezető közreműködésével. 
Augusztus 13-tól Rácz Mihályné kézsérülése miatt betegállományba került, ami műtétek és 
hosszadalmas rehabilitáció miatt november 12-ig tartott, majd fennmaradó szabadságát vette ki, 
így Rada Lászlóné segítette a konyha működését. Ő már többször dolgozott itt a közmunka 
program keretében, ha szükségünk volt rá. Nem történt ez másként 2013. február 20-tól húsvétig, 
amikor Sándor Lászlónét kellett helyettesítenie, aki műtét miatt volt távol. 
Rácz Mihályné nyugdíjba vonulása miatt egy szakácsot vettünk fel Kabók Edina személyében.  
A konyha december 1-től az óvodától átkerült az Önkormányzathoz. 
 
Köszönöm a Tisztelt Képviselő Testület segítségét és támogatását az munkám során. Kérem az 
óvodai beszámolóm megvitatását és elfogadását! 
 
Tisztelettel: Ádámné Maróti Erika sk. 
                      megbízott óvodavezető 
 
2. napirendi pont 

Beszámoló 
 

 a Szentkirályi Általános Iskola és  Zeneiskola   
2012/2013-as tanévben végzett munkájáról 

 
(Megjegyzés: 2012. szeptember 1-jén a nevünk: Szentkirályi Általános Iskola, Zeneiskola és 

Közkönyvtár, 2013. június 27-én a nevünk: Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola) 

 
I. Tanulói létszámok, személyi feltételek az intézményben 

A 2012/2013-as tanévet 158 tanulóval, 8 osztállyal, 2 napközis csoporttal, 4 szolfézs csoporttal 
kezdtük 4 zenei tanszakon.  
Létszámok:  1. osztály 16 fő 
  2. osztály 18 fő 
  3. osztály 17 fő 
  4. osztály 25 fő 
  5. osztály 18 fő  
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  6. osztály 18 fő 
  7. osztály 23 fő 
  8. osztály 22 fő + 1 magántanuló 
  Napközi: 50 fő 
  SNI-s tanulók száma: 7 fő 
  BTM-es tanulók száma: 16 fő 
  HHH-s tanulók száma: 30 fő 
Zenei tanszakon tanulók létszáma:  
 Zongora        19 fő 
 Gitár   8 fő 
 Hegedű  8 fő 
 Fúvós   8 fő 
Az intézményben dolgozók létszáma, státusza: 
 Pedagógus 15 fő teljes +3 fő részfoglalkozású 
 Óraadó pedagógus 6 fő 
 Takarító 2 fő 
 Karbantartó 1 fő 
 Iskolatitkár 1 fő 
 
A tantestület összetételét illetően kevés személyi változás történt. A GYES-en lévő Palatinusné 
Németh Éva helyére Dávid Otília Gréta került, természetismeretet, éneket tanít, és az első 
osztályosokkal foglalkozott napközisként. 
Évközben mondott fel Török Szilvia gyógypedagógus, az ő helyére Tóth Szilvia tanítónő, 
gyógypedagógus hallgató került. Diplomáját várhatóan 2014 januárjában fogja megszerezni. 
Munkáját Baukó Ferenc gyógypedagógus mentorálja, segíti. 
 

II. Fenntartóváltás 
2012. december 7-én jelent meg A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, mely rendelkezése 
szerint 2013. január 1-től települési önkormányzat állami köznevelési alapfeladatot nem láthat el. 
Az átadás-átvételre vonatkozó megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
december 15-ig kellett megkötni. Intézményünk működtetését továbbra is vállalta Szentkirály 
Község Önkormányzata. A könyvtár önkormányzati fenntartásban maradt, intézményünk neve az 
elmúlt félévben kétszer változott. Nevünk most Szentkirályi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola. 
 

III. Tárgyi feltételek 
Az iskolaév kezdetére az idén is két tantermet festettünk ki, és ezekben a termekben a parketta is 
felújításra került. Ebben a tanévben csak az első félévben lehetett IPR –re pályázni, így 
lényegesen kevesebb pénzhez jutottunk, mint az előző években. 
Az interaktív tábláink javításra szorultak, de sajnos azt tapasztaltuk, hogy a TIOP pályázat 
kiírásakor mindent ígérő szolgáltató mintha elfelejtette volna az ígéreteket. A táblák, illetve a 
projektorok javítása, karbantartása folyamatban van. 
Kazáncsere történt az intézményben, az átálláskor voltak gondok, reméljük, hogy ezek őszre 
megoldódnak, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nagy összegről beszélünk spórolás 
tekintetében. 
Szakmai és egyéb eszközökről szólva a Tankerület mindent saját hatáskörben, saját meglátása 
szerint szerez be, beleszólásunk nincs, hogy honnan és mit…/Pl. festékpatron, iskolagyümölcs/. 
Vagy egyszerűen nincs is mód az engedélyeztetésre és beszerzésre /Pl. gyereknapi virsli, 
napközis játékok/. Bízunk benne, hogy a helyzet változni fog. 
Az előző évek pályázatainak és a fenntartói támogatásnak köszönhetően eszközellátottságunk 
megfelelő. 
 

IV. Tanulmányi helyzet 
Alsó tagozaton 76 fő végezte tanulmányait, közülük 15-en kitűnően teljesítettek. Felső tagozaton 
82 fő tanult, 11-en kaptak kitűnő bizonyítványt. 
Iskolai szinten két tanulónak kell pótvizsgáznia, egy tanuló pedig előkészítő jelleggel végezte az 
1. osztályt. 
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Az év végi felmérések átlaga alsó tagozaton: 

OSZTÁLY Magyar 
nyelvtan 

(%) 

Szövegértés 
(%) 

Hangos olvasás 
Szótagszám /1 

perc 

Matematika 
(%) 

1. - 78 88 88 

2. 77,2 84,5 131 83,5 

3. 87 87 197 82 

4. 68 74 179 73 

Átlag 
(2.3.4.o.) 

77,4 80,8  81,6 

 
Felsős tanulmányi átlagok: 
5. osztály 3,79  (76 %) 
6. osztály 3,84  (77%) 
7. osztály 4,14 (83%) 
8. osztály 3,53  (70%) 
Felsős átlag 3,82 (76,5 %) 
 
Hiányzások átlaga: 
Alsó tagozaton 38,3 óra/ fő 
Felső tagozaton 30,5 óra/ fő 
 
Összes igazolatlan hiányzás: 31 óra 
Sok tanulmányi versenyen vettek részt tanulóink ebben a tanévben is. Néhány eredmény: 
Zrínyi Matematika versenyen   Kovács Rita   3.o.  4. helyezés 
Megyei Mesemondó versenyen  Szabó Adrienn  3.o.   2. helyezés 
Tiszajenői matematika verseny Kovács Rita  3.o.  1. helyezés 

Lakos Pál  8.o.  2. helyezés 
     Ádám Kristóf  7.o.  3. helyezés 
Búzás Napok Nyárlőrinc 
- matematika    Kokovai Nikolett 7.o   3. helyezés 
     Urbán Orsolya 6.o. 3. helyezés 
- rajz     Szabó Liliána  8.o. 1. helyezés 
     Sándor Erzsébet 6.o. 1. helyezés  
     Kókai Szabó Anna 7.o. 2. helyezés 
 
Szivárványhíd levelezős csapatverseny 
Festő Hegedűs Karmen, Urbán Orsolya, Varga Tünde    3. helyezés 
 
Időutazó történelmi levelezős csapatverseny 
Kókai Szabó Anna, Szabó Ágnes, Krasovecz Ferenc  1. helyezés 
 

V. Alapfokú művészeti oktatás 
Minden évben kétszer tartunk vizsgakoncertet a zenei tanszakokon. Az idén különösen 
szembetűnő volt a fejlődés és a magas színvonalú munka. Kenyeresné Berencsi Kornélia 
zongoratanárnő a hagyományos 60 perces órákat két alkalommal tartja a gyerekeknek (30-30 
perc), ami emelte a munka és a teljesítmények színvonalát. 
Mindegyik tanszakon színvonalas előadásokat hallhattunk, örültünk, hogy tanévzáró 
ünnepségünkön a tankerületi igazgató asszony is részt vett, és elismeréssel szólt 
zeneiskolásainkról. 
A jövőt tekintve sajnos éppen zeneiskolánk jövője a legbizonytalanabb, mert egy pedagógus 
kivételével mindenki óraadó vagy további jogviszonyban dolgozik jelenleg, mely alkalmazás ősztől 
már nem lehetséges.  
 

VI. Rendezvények, programok az év során 
Szeptember: 

 Családi napok szervezése 
 Szülői értekezletek 
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 Papírgyűjtés 
 Házi atlétikai verseny 
 Színházlátogatás szervezése  
 Konfliktuskezelő tréning 5-6. osztályosoknak 

Október: 
 Alsós őszi kirándulás a Vackorvárba 
 Felső tagozatos kirándulás Budapestre 
 Tantestületi kirándulás Tatára 
 Megemlékezés nemzeti ünnepünkről 
 Pályaválasztási kiállítás 8. osztályosoknak 

November: 
 Mesemondó verseny az alsó tagozatosoknak 
 Jótékonysági rendezvény 
 Fogadóóra 
 Adventi koszorú készítés 
 Társasjáték-délután 

December: 
 Mézeskalács-sütés 
 Karácsonyi ünnepség 
 Karácsonyi zenei hangversenyek 

 Január: 
 Pótszilveszteri SZMK-bál 
 Félévi értekezlet 
 Központi felvételi 8. osztályosoknak 
 Magyar Kultúra Napja 

Február: 
 Szülői értekezletek 
 Bálint-napi labdarúgó torna 
 8. osztályosok jelentkezése középfokú intézményekbe 
 Zrínyi matematika verseny 

Március: 
 Nyílt nap a szülők részére 
 Március 15-i ünnepség 
 Leendő elsősök látogatása az iskolában 
 IPR szakmai nap 
 Játszunk színházat! – három hetet meghaladó projekt 
 Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésnapjáról 

Április: 
 Megemlékezés a Költészet napjáról 
 Nyuszi buli 
 1. osztályosok beiratkozása 
 Részvétel a Buzás – napokon 
 Részvétel tanulmányi versenyen Tiszajenőn 
 Fogadóórák 

Május:  
 Anyák napi ünnepségek 
 Innovatív iskolák projekt – tantestületi továbbképzés 
 Pályaválasztási tanácsadás 6. és 7. osztályosoknak 
 Témahét – Nemzetek ételei 
 Országos kompetencia-mérés 
 Kézilabda torna szervezése 

Június: 
 Nemzeti Összetartozás Napja 
 Színjátszó szakkör előadása 
 Közlekedési nap 
 Egészségnap  
 Zenei zárókoncertek 
 Gyereknap 
 Fordított nap 
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 Ballagás 
 Nyári napközis tábor 

 
VII. Pályázatok, új projectek 

Évről-évre kevesebb a pályázati lehetőség, illetve kevés az olyan pályázat, amely megéri a 
befektetett energiát, vagyis az intézmény is profitál belőle, nemcsak a pályázatíró és a külsős 
cégek. 700.000.-  Ft-ot nyertünk az IPR pályázaton, amelyet decemberig el is költöttünk. A Támop 
3.1.4.-12/2.-2012-0362 Innovatív iskolák pályázaton 36.610.117.- Ft-ot nyertünk. Az új 
rendszerben a támogatott a KLIK tiszakécskei tankerülete, sajnos adminisztrációs nehézségek 
miatt bizonytalanul fogtunk hozzá a megvalósításhoz, ugyanis a tankerület nem tudta még az 
előleget lehívni, számlákat kifizetni nem hajlandó, a projektet ugyanakkor el kellett kezdeni. 
Egészségnapot, közlekedési napot és természetismereti tábort rendeztünk e projekten belül, mely 
egyébként 2015 januárjáig tart. 
A Bethlen Gábor Alapítvány által kiírt Határtalanul programra is sikeresen pályáztunk, az ősszel a 
7. osztályosok Kárpátaljára kirándulhatnak. 
40 gyermekkel és négy pedagógussal pályáztunk az Erzsébet-tábor programra, augusztusban 
egy hetet fogunk Zánkán tölteni. 
Az idén is pályáztunk a Comenius projektre, sajnos nem nyertünk. 
 
Szakkörök,  sport, szabadidő 
Szakköreink: foci több korosztályban, kézilabda, kosárlabda, angol, német, rajz, természetismeret, 
színjátszó, énekkar, felvételire előkészítő, felzárkóztatás. 

 
Az Építő közösségek TÁMOP 3.2.3 projekt „beköltözött” az iskolába, így tanulóink sok változatos 
foglalkozás közül választhattak:  
Agyagozás, bőrözés, textilművesség, színjátszás, tánc és elektronikus média. 
A foglalkozásokon tanulóink több mint 50 %-a részt vett a tanév során. 
Az elmúlt tanévben is sok délutáni, szabadidős foglalkozáson vehettek részt tanulóink. 
Rendszeresen jártunk a Katona József Színházba és a Ciróka Bábszínházba. 
Az osztályok családi napokat tartottak. 
Az alsó és felső tagozat is közös kiránduláson vett részt, minden osztály az idén is megszervezte 
osztálykirándulását. 

 
Sport tekintetében az iskola történetének legsikeresebb tanéve volt az idei.  
A Diákolimpia Bajai Megyei Döntőjén focistáink kapott gól nélkül diadalmaskodtak, és bekerültek 
az országos döntőbe. Szintén országos döntőbe jutott két futónk, Farkas Norbert (600 m) és Tóth 
Krisztián (800 m). Az országos döntőn, melyet Zánkán rendeztek június 19-23 között, focistáink a 
6. helyen zártak, Farkas Norbert 2. helyezést, Tóth Krisztián 14. helyezést ért el.  
Sportolóink a tanév során 19 arany, 10 ezüst, 13 bronzérmet és 6 különdíjat szereztek. 
Két hosszútávfutónk Tóth Krisztián és Molnár Zoltán rendszeresen indultak tömeg-
futórendezvényeken, Zoli túl van élete első félmaratoniján is. 
Az idei K&H futáson is a szentkirályi iskola képviseltette magát a legtöbb fővel, melyért az idén is 
30.000.- Ft jutalom járt. 
 

VIII. Összegzés 
A 2012/13-as tanév sok munkával, nyugtalan, olykor bizonytalan légkörben telt. Bízom abban, 
hogy ebből a tanári szobában gyakran érezhető hangulatból a gyerekek nem sokat vettek észre, 
hiszen a munka ugyanúgy értük, velük folyt. Nyolcadikosaink szinte mindannyian bekerültek az 
első helyen megjelölt középiskolába, sok szép rendezvényen mutattuk meg magunkat a község 
lakóinak, a fordított napon ugyanolyan jó volt a hangulat, nagy sikere van a napközis táborunknak, 
és 40 gyerekkel készülünk a balatoni táborba. 
Sok volt azonban a tankerület részéről a teljesíthetetlen határidő, az értelmetlen és 
értelmezhetetlen táblázat, és a kérdéseinkre válaszként kapott /nem szó szerint!/ CSAK. 
Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy iskolánk megmaradását sokkal jobban veszélyezteti a 
fogyó gyereklétszám, mint a KLIK vagy az EMMI, vagy a kormány bármilyen rendelete. 
A 2013/14-es tanévben 14 első osztályosunk lesz a távozó 23 nyolcadikos helyett. 
Köszönjük Szentkirály Község Önkormányzatának és a Képviselőtestületnek, hogy az iskola 
működtetését vállalta a továbbiakban is, és nem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
031003-as kódszáma vagyunk csak, hanem a falu iskolája, talán „építő közössége” is. 
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Köszönjük a szülők és a község lakosainak támogatását, és minden vállalkozó segítségét, akik 
bármilyen módon is hozzájárultak munkánk sikerességéhez, gyermekeink öröméhez. 
Köszönjük a Szentkirályért Közalapítvány és a Szentkirályi Ásványvíz KFT támogatását munkánk 
során. 
 
Személy szerint magam is köszönöm a sok-sok támogatást és segítséget, amit az elmúlt 6 évben 
kaptam Polgármester úrtól, a Tisztelt Képviselő-testülettől, a kedves szülőktől és munkatársaimtól. 
Igazgatói kinevezésem július 31-én lejár. 
Büszke vagyok rá - ugyanakkor érzem súlyát és felelősségét is annak - hogy kollegáim 100%-
osan támogatták újraválasztásomat, melyről az emberi erőforrások minisztere fog dönteni. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását! 
 
Szentkirály, 2013. július 1. 
                                                 Katzné Almási Zsuzsanna sk. 
         igazgató 
 
3. napirendi pont 
 
 
4. napirendi pont 
A Saubermacher Magyarország. Kft regionális képviselője eljuttatta önkormányzatunkhoz a 
hulladékgyűjtésre vonatkozó megállapodás-tervezetet, mely szerint a 3. negyedévben (július-
szeptember hónapok) készek a vegyes háztartási hulladék szállítására és kezelésére, az eddig 
havonta fizetett összegen felül. Egyszeri 322.175.- Ft + áfa önkormányzati hozzájárulásról van 
szó, amely a cég negyedévre jutó veszteségét (129.175.- + áfa), valamint a lakosonkénti 10.- 
Ft/év felügyeleti díjat (193.000.- + áfa) fedezné. 
 
5. napirendi pont 
a.) Általános iskolánk térképi feltüntetése a vártnál is nagyobb nehézségekbe ütközik. Ez 
kizárólag a használatbavételi, vagy fennmaradási engedély bemutatásával végezhető el a 
Földhivatalban, ám ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A négy tantermes bővítés 
1987-ben elkészült épületrészeit felmérettük a fennmaradási engedély érdekében (bttó 444.500.- 
Ft), ám a tűzoltó szakhatósági engedély az időközben megváltozott szabványok miatt nem adható 
ki. A végleges megoldáshoz még nem tudom, milyen úton jutunk el. 
 
b.) Az aprítéktároló vasszerkezetét megvásároltuk, annak tervezése folyamatban van. 
 
 
Szentkirály, 2013. július 2. 
 
 

      
                  polgármester 
 
 


