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Jegyzőkönyv 

Időpont: 2016. szeptember 14. 1600 

Hely: Noszvaji Figedy János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tárgy: Iskolaszék ülés 

Téma: Az iskolaszék nyári megkeresésének megvitatása 

Jelen vannak: 
 Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 
 Tóth István intézményvezető-helyettes 
 Uzelman Marianna intézményegység-vezető 
 Máténé Csufor Anita iskolatitkár 
 Bóta Géza polgármester 
 Szabó Péter alpolgármester 
 Szalókiné Sike Krisztina képviselőtestületi tag 

 Dr. Koncz Andor képviselőtestületi tag 
 Kovács Katalin iskolaszék elnöke 

 Benke Orsolya iskolaszék tag 
 Czinkéné Szűcs Krisztina iskolaszék tag 
 Katona Ágnes iskolaszék tag (DÖK segítő tanár) 
 Pataki István iskolaszék tag (KT elnök) 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Köszönti a jelenlévőket. Tájékoztatást ad arról, hogy az Iskolaszék SzMSz-e szerint az ülés 

levezetését az elnök átruházhatja az intézményvezetőre. A meghívott vendégekkel ismerteti 

az iskolaszék felépítését, jelenlévő tagjait. Megállapítja az iskolaszék határozatképességét. 

A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Máténé Csufor Anitát. 

Az Iskolaszék tagjai a javaslatot egyhangúlag elfogadták. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Javaslatot tesz a napirendi pontokra 

Mivel a jelenlévők részéről más javaslat nem érkezett, az alábbi napirendi pontok 

megtárgyalására kerül sor: 

1. Intézményvezető tájékoztatója 

a. Iskolaszék nyári levele 

b. Intézkedések (tanterem átalakítás, ebédlő bővítés, nyelvi labor 

felszerelés, meseudvar, pakolások, átrendezések, költségek) 

c. Iskolaszék jelenlegi megkeresése 

2. Iskolaszék elnökének problémafelvetése 

3. Kérdések, kérések 



2 
 

Kovács Katalin - iskolaszék elnök 

A jegyzőkönyvben foglaltak elérhetővé tehetők-e a honlapon? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Természetesen igen. 

1. Napirendi pont 

Intézményvezető tájékoztatója 

Az intézmény fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

közvetlenül az Egri Tankerület. A személyi és dologi kiadások biztosítása is az állam feladata. 

Az intézményi státuszhelyek számát, az általános iskolai és a zeneiskolai maximális óraszámot 

is a fenntartó hagyja jóvá. Beszámolási kötelezettségünk is a fenntartónk felé van. 

A 2002-ben elkészült alapító okiratunk az évek során több változáson ment keresztül, 2013. 

januárjától szakmai alapdokumentum a hivatalos megnevezése. A felvehető maximális 

tanulólétszám egészen 2002-től nem változott. Az általános iskolában 234, a zeneiskolában 

100 tanuló. 

Igaz túl sok pénz nincs, de a működéshez szükséges alapösszeget eddig megkaptuk. 2013 óta 

az előírásoknak megfelelően elkészült a tűzvédelmi szabályzatunk, rendben vannak a 

tűzcsapjaink, tűzoltó készülékeink, modern tűzriasztó rendszer váltotta fel a régit, rendben 

megtörtént az érintés- és villámvédelmi ellenőrzés. 

Nyári karbantartás kapcsán korábban minimális ráfordításra volt lehetőségünk. 2016 nyarára 

már reálisabb összeg állt rendelkezésünkre. Bruttó 100 000 Ft-ot fordíthattunk festés, 

karbantartás, szintén bruttó 100 000 Ft-ot villamossági, továbbá bruttó 100 000 Ft-ot 

gépészeti szerelvények vásárlására. 

Benke Orsolya  - iskolaszék tagja 

Van-e lehetőség előre tervezni? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Igen. Véleményem szerint az Egri Tankerületben mindent megtesznek a zavartalan munka 

érdekében. Novemberben az intézmények leadják saját tervüket, egyeztetnek a tankerülettel, 

akik minden reális esetben partnerként kezelnek bennünket. 

Eddig nem állt rendelkezésre a tervezett összeg, de optimisták vagyunk, a jövőbeli 

elképzeléseket jónak látjuk. 

2. Napirendi pont 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Ismerteti az iskolaszék 2016. júniusában a községi önkormányzathoz, valamit az iskola 

vezetéséhez írt levelét.  
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Bóta Géza – polgármester 

Jónak tartaná a levél felolvasását a felelevenítés miatt. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A nyári szabadságolások, továbbá az iskolaszék 2016. szeptember 7-én kelt felkérése miatt 

került sor most az ülés összehívására. 

A nyáron jelentős munkálatok folytak. Az aulából nyíló termek közül a korábbi nyelvi labort 

megszüntettük, falat bontottunk és helyeztük máshová, így két nagyméretű tantermet 

alakítottunk ki. A nyelvi labort az emeletre költöztettük egy kisebb terembe. 

Köztudott, hogy az angol nyelv oktatása csoportbontásban folyik, így sosem tartózkodik egy 

teljes osztály a laborban. Csoportbontásban tanítjuk az angol nyelv mellett az informatikát, a 

technikát, és immár harmadik éve a nyolcadik évfolyamon a magyart és a matematikát is. 

Elsődleges célunk a központi írásbelire való felkészítés, ugyanakkor a gyengébb képességűek 

is hatékonyabban tudnak dolgozni. Mindent megteszünk, így tanulóinkat nem éri hátrány 

azért, mert sokan vagyunk. 

Átalakítást végeztünk az ebédlőben is. Falat bontottunk, a bejárati ajtó áthelyezésével teret 

nyitottunk a korábbi közlekedő részre, ezáltal kényelmesebben és többen férnek el egyidőben. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnök 

Több férőhely van jelenleg? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Igen, a tavalyi 36-tal szemben 45 diák tud egyidőben ebédelni. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Gyorsabban lemegy az ebédeltetés? 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Mértem az időt, 2 percnél tovább senkinek sem kellett várakoznia. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

A nyolcadikos mikor jut be az ebédlőbe? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Rögtön a 6. órája után. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Tehát mindjárt tud menni. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Igen. 
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Bóta Géza – polgármester 

Ne jusson az iskola olyan sorsra, mint Andornak. Iskolánknak van léte, nem szabad hagyni. 

Javaslata az ebédlő átszervezése. 1-2. osztály 1150-től vagy 12-től ebédeljen, 1240-ig 

végeznének, megszűnne a zsúfoltság és a várakozási idő. Ebéd után lehet, hogy nem jó ha van 

még óra. 

Felajánlja (mert utasítással nem élhet) a jelenlegi könyvtár épületének egy részét esetleg 

nyelvi labornak. Az emeleti részen válaszfal áthelyezéssel nagyobb teret lehetne kialakítani. 

Az anyag- és munkadíj költséget, a könyvtárban pedig a fenntartási költséget az önkormányzat 

állja. 

Szabó Péter – alpolgármester 

Ha nincs engedélyezési vonzata, ez már akár az őszi szünetre is megoldható. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Az ebédeltetéshez kapcsolódva. Szakmai, pedagógiai szempontból nem tartja jónak, ha az 1-

2. osztálynak ebéd után még órája lesz, hiszen nem egész napos iskolaként működünk. 

Az új kerettanterv már 1-8. évfolyamon érvényben van. Sajnos az 1-2. osztályosoknak minden 

nap öt órájuk van, akik felzárkóztatásra szorulnak, azoknak kétszer a héten hatodik órája is 

van. Mi pedagógusok sem tartjuk ezt helyesnek, szóvá is tettük, de változást csak az új Nat 

(előreláthatólag 2018-tól) bevezetése hozhat az óraszámok csökkenésében. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Mi a szakmai kifogás az ebédeltetéssel kapcsolatban? Alsóban ki taníthatja a 

készségtárgyakat? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Leginkább a napközisként dolgozó kollégák óraszámának a kiadása okozza a problémát. Ha a 

hatodik óra mint napközis nevelői óra kiesik és mondjuk a tanító néni ebédeltet, akkor 

előállhat az a helyzet, hogy a napközis nevelőnek nincs meg a kötelezően elrendelendő 

óraszáma. Az ebédeltetés ugyanis valójában csak felügyelet, nem számítható bele a 

pedagógus 22-26 órájába. 

Alsóban készségtárgyakat a tanító taníthat, illetve az ének, az angol szakos tanár, valamint a 

testnevelő. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

A tanulók létszámától függ a pedagógusok száma? 
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Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Az adott intézményben a pedagógusok létszáma jelenleg a tankerület által engedélyezett 

létszámtól függ. A tankerület engedélyezi a tantárgyfelosztás alapján az intézményi óraszámot 

is. Természetesen a kettő összefügg. Amíg Novajjal együtt voltunk, az engedélyezett dolgozói 

létszámunk 40,1 fő volt. Létezik egy kissé bonyolult számítási mód, de jelenleg nem az alapján 

állapítják meg. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Visszatér az ebédeltetésre. Nem mindegy, mikor ebédelnek a kicsik? Ha a tanító ebédeltet, 

akkor miért nem ebédeltethet az 5. óra után? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Nem mindig a tanító ebédeltet, tanárok is be vannak állítva a sorba. De nem ez a fő probléma, 

hanem a már említett napközis nevelői óraszám. A napközisnek csak kb. 14 óra után 

számolhatnánk a 326-os kormányrendeletnek megfeleltethető órát, ami akár a teljes állását is 

veszélyeztetné. 

Természetesen megnézzük, mit tehetünk ez ügyben, azonban én magam nem látom 

tragikusnak az ebédeltetés helyzetét. 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Az első 4 osztállyal szerinte sincs baj, kényelmesen meg tudnak ebédelni. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Magyar László panaszkodott, jelezte, hogy sok ebéd megmarad, sok a gyerek, számon kellene 

tartani, kik nem mennek le ebédelni. Van-e erről nyilvántartás? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Vannak nyilvántartásaink arról, hogy kik azok, akiknek még órájuk lesz, vagy buszhoz 

igyekeznek, őket előre engedik az ebédeltető kollégák. 

Kérem, a szülők az iskola felé jelezzék a problémákat, hiszen akkor tudjuk azt orvosolni. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Szülői jelzés, hogy a gyerekek sürgetve vannak az ebédlőben, nem esznek levest, sietniük kell. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Ha konkrétan adott pedagógussal szemben van kifogás, mert sürget, azt legyenek szívesek a 

szülők jelezni, mert így tudjuk megbeszélni a dolgokat. 
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Egyébként nem hajszoljuk a gyerekeket, nem hiszem, hogy általánosítanunk kellene. 

Próbálunk alkalmazkodni, néha rábeszélni a gyerekeket még egy-egy falatra. Vannak szülők, 

akik kifejezetten kérik, hogy ne erőltessük a gyermekét. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Kéri, hogy ne paprikázzuk fel a hangulatot! Tájékoztat, hogy a szülők Őt szokták megkeresni az 

étkezéssel kapcsolatban, őszintén. Azt is mondták, hogy olyan hosszú a várakozó sor, hogy a 

gyerekek fenn állnak a lépcső tetején. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Szerencsére senki sem paprikázza a hangulatot, szerintem kulturáltan beszélgetünk. 

Azt bátran merem mondani, hogy ebédeltetés miatt még soha nem álltak gyerekek a lépcső 

tetején. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Tudomásuk van arról, hogy több alkalommal nem ment le a gyerek enni. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A kollégák figyelnek erre, amennyire csak tudnak, de nevelőtestületi megbeszélésen nagyon 

szívesen elmondom nekik, hogy fordítsanak erre fokozottabb figyelmet. 

A kérésem az a szülők felé, hogy amennyiben erről tudomásuk van, ne az óvodába, hanem 

hozzánk jelezzék, hiszen ha a probléma nálunk van, kezelni is itt tudjuk. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Nem engedhetjük ezeket a dolgokat reagálás nélkül. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Egyetértek. A legfontosabb láncszem ebben a történetben Te vagy Kriszti. Te, mint 

óvodavezető, sőt mint képviselő a legtöbbet tehetsz azért, hogy a félreértéseket 

elkerülhessük, a problémákat megbeszéljük, az ellentéteket ne fokozzuk és az áskálódást 

elkerüljük. 

Ezt most kell megtennünk, ne legyen késő, meg kell állítanunk a pletykákat, s ebben mi együtt 

tehetünk lépéseket. Az igyekezet látható. Megfelelő az önkormányzat részéről, a mi 

részünkről, az iskolaszék részéről. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Szó sincs róla, hogy „lázadás” lenne a településen az iskolával szemben. 

Az általam ismert szülők többsége gondolkodó, értelmes ember, akiknek jelentős része –

ahogyan a mi családunk is - tudatosan választotta a vidéki életet, életformát. Többek közt 
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azért, hogy a gyerekeink falusias, kisközösségi értékekre építkező iskolába járhassanak. 

Minden közösség számára nagyon fontos az iskola, hiszen itt öröklődnek tovább a közösség 

normái… Nem kellene, hogy az legyen a szándék, hogy egy „kis” városi iskolát utánzó iskolát 

hozzunk létre, ahol a városi attitűdök és értékek továbbadása zajlik. 

Szeretnénk, ha megértenétek, hogy itt nem személyeskedésről van szó, és nem arról, hogy 

nem szeretnénk, hogy xy tanítsa a gyerekeinket! Az a cél, hogy ti tanítsátok a gyerekeket, de 

a szülőkkel együttműködve. Valahogy meg kellene szüntetni azokat a helyzeteket, ahol 

egymással szemben álljanak a szülők és az iskola.  

Az, hogy van olyan pedagógus, aki olyan hangosan ordít a tanórán, hogy kint is hallatszik az 

utcán (az igazgatónő felvetésére válaszként) nem hangosan, átéléssel magyaráz, hanem alázza 

az éppen kiszemelt gyereket, nem elfogadható és ennek már az elmúlt években is hangot 

adtam. 

Mi szülők szeretnénk, ha a gyerekek identitása is erősödhetne, például a hon-és népismeret 

órákon igénybe vehették volna a helyi múzeumpedagógiai órákat, amit többször is 

felajánlottunk díjmentesen a helyi iskolások számára. Bár már nem dolgozom az 

Önkormányzatnál, de biztos vagyok benne, hogy ez az ajánlat a továbbiakban is fennáll. 

Szerintem nagyvonalú gesztus volt az Önkormányzattól, hogy átvállalja a teljes átépítés 

költségét, amit érdemes lenne az iskolának elfogadni. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Az ebédlőhöz visszatérve. Nyári táborok alatti tapasztalatom, hogy a gyerekek nagyon 

válogatósak. A nevelőtanár figyeljen oda, hogy valaki eszik vagy nem, és azt jelezze a szülőnek. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Irreális elvárásokat ne támasszunk a tanárok felé. 

Czinkéné Szűcs Krisztina – iskolaszék tagja 

Mennyire feladat az ebédeltetés a tanároknak, ha nem óraszám? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Az ebédeltetés részét képezi a pedagógusok 26 óra feletti feladatainak. Maga az étkeztetés, s 

annak minden egyéb részlete már önkormányzati feladat. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Minden nap egy pedagógus ebédeltet? 
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Nagyon fontos a szülők feladatát és az iskola feladatát meghatározni. Én, mint szülő 

lereagálom a gyermekemnél, ha nem eszik, persze ha az iskola jelez. Mindenki egy oldalon 

álljon, ne nőjön a feszültség. Irreális elvárásaink azért ne legyenek. 

Bóta Géza – polgármester 

Javasolja, hogy mindenki nézzen szét az iskolában, hogy tiszta képet alakíthasson ki! 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

A 3. osztályban 28 fok volt reggel, a tanító nem volt ott, javasolja estére a függöny behúzását. 

Továbbá javasolja hővisszaverős textília, roló felszerelését, akár önkormányzati segítséggel. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A 4. osztályban 32 gyerek van, nem olyan az oxigéncsere. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A meleg időjárásnak örülünk. Az iskolában járva szinte minden kolléga nyitott ajtóknál tartja 

az órát. Az ablakok is nyitva vannak, az ajtókat a huzat miatt kitámasztják. A szünetekben a 

gyereket kiterelik a szabadba. Amennyire lehet, odafigyelünk erre. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Télen is nagyon meleg van, különösen a radiátorok mellett. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Valóban igaz. Vannak hőfokszabályzók a radiátorokon, de ez nem mindig segít. Az épület hátsó 

részében lévő tantermek télen nagyon melegek, az utcafront felé eső termek pedig sajnos 

hidegek. A tankerület felé is jeleztem már a problémát, keressük a megoldást. 

Bóta Géza – polgármester 

A konyhához visszatérve. Magyar László jelezte, hogy egy év alatt 100 tányérból 50 tányérja 

lett. Kérdezi, hogy el tudja-e zárni ezeket? Mivel más is használja Ő nem vállalja a felelősséget. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Mi tanárok egy évben 2-3 alkalommal használjuk a tányérokat, amelyek között vannak, 

amelyek az iskola tulajdonát képezik. 

Ha igény van rá, természetesen tudok szekrényt adni, amibe elzárhatók a tányérok. 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Tapasztalatom az, hogy az ebédeltetés során akár 3 naponta eltörik egy-egy tányér. 182 

tanítási nap van, amikor ebédelteltetés is folyik. Az akár 50 tányért is jelenthet. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A létszámra rátérhetnénk? Ezt tárgyaljuk meg! 
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Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A létszámmal nem városi iskolát utánzunk. Most is családias légkörű, vidéki iskolának tartom 

magunkat. Az iskola életébe jobban be kellene vonni a falut… Igyekszünk ezen a téren is tenni, 

a Családi nap pont egy ilyen irányú kezdeményezés. 

A szülőkkel mindig is a nyílt kommunikációra törekedtem, mindig is kértem, hogy a problémák 

egymás közötti megbeszélése mellett, vagy inkább helyett keressenek meg engem, minket. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

(Pedagógus2) megaláz gyerekeket, amit az utcán is hallani. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Ezt a helyzetet kezelni kell, magam sem értek vele egyet. 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Más példa. Én nem tudom megtenni, hogy napközben eljöjjek ide. Nem jutok be a fogadóórára 

2 óra várakozás után sem. Még ráadásul el sem jön a kolléga. 

Legyen faliújság a szülőknek, azt 5 perc elolvasni. Ott a honlap és a facebook, oda kell 

információkat feltenni. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A honlapunkat és a facebook-oldalunkat frissen tartjuk, honlapunkon az egész éves 

eseménynaptár is elérhető. A faliújságot megoldjuk. 

Szabó Péter – alpolgármester 

Létezik egy noszvaji stratégia arról, hogy hogyan kommunikáljunk. Szívesen átküldi az 

iskolának, ötleteket meríteni. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Térjünk rá a létszámra. A zsúfoltságnak anyagi oka van? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Nem, az iskola létfenntartása az ok. 

Létezik egy úgynevezett: Heves megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési 

köznevelés-fejlesztési terv 2013-2018. Ez a terv meglepő és elgondolkodtató adatokat 

tartalmaz Noszvaj demográfiai adataira, óvodai és iskolai létszámára vonatkozóan. 

2013. novemberétől statisztikai adatok alapján készültek becslések a következő 5 év 

létszámadataira vonatkozóan. 

A dokumentum megállapításai között szerepel a 31. oldalon a következő mondat: „Noszvajon 

a születések aránya csökken”. Sajnos a demográfiai előrejelzések alapján ez valóban igaz. 
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A 3 éves gyermekek száma a településen 10 és 17 fő között mozgott már a 2011-2015. 

években. Ezekhez az adatokhoz igazítva kimutatták a szerintük várható általános iskolai 

tanulólétszámot is. A 2012/2013-as tanévtől a 2017/2018-as tanévig. A számok a 

következőképpen alakulnak a fejlesztési terv szerint. 196 fő, 191 fő, 177 fő, 166 fő, 155 fő, 151 

fő, azaz folyamatosan csökkenő tendencia. A valóság ettől eltér. Lényegesen több tanulónk 

van, a gyermekek osztályonkénti megoszlása a következő: 

Tanulólétszám kimutatása 

2015/2016. tanév végi létszámok 

 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. Összesen 

Jelenlegi 
létszám 

30 25 30 32 28 29 26 20 220 

Ebből 
bejáró 

9 12 13 15 12 12 8 9 90 

Noszvaji lakos 
v. bejelentett 
lakcíme 
Noszvaj 

21 13 17 17 16 17 18 11 130 

2016/2017. 

 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. Összesen 

Jelenlegi 
létszám 

28 30 26 32 31 (30) 29 27 27 230 

Ebből 
bejáró 

13 9 14 15 14 13 12 8 98 

Noszvaji lakos 
v. bejelentett 
lakcíme 
Noszvaj 

15 21 12 17 17 16 15 19 132 

 

A 2016/2017-es tanévben a 132 főt alapul véve az átlaglétszám 16,5 fő, mely 56,4%-os 

kihasználtságot jelent. 

A köznevelési törvény szerint 14 tanuló alatt nem indítható önálló osztály. 15-16 főnél az 

elköltözés vagy iskolaváltás veszélyezteti az önálló osztály indítását. 

Az elkövetkező években az előrejelzések szerint csökkenő beiskolázási létszám várható. 

Az említett köznevelés-fejlesztési terv 416. oldalán a KLIK által fenntartott feladatellátási 

helyek átlagos kihasználtsága a tankerületben 72,3%-os. 70%-os kihasználtság alatt működik: 

Eger 1 feladatellátási helye a Balassi 68% 

Egerbocs 63% 

Egercsehi 49% 

Feldebrő 26% 
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Hevesaranyos 32% 

Kerecsend 64% 

Noszvaj 67% 

Novaj 36% 

Ostoros 46% 

Verpelét 58% 

A fenti intézmények közül 2016. szeptemberétől Egerbocson, Hevesaranyoson és Novajon már 

csak alsó tagozat működik, az iskolák telephelyek lettek. Egercsehiben és Kerecsenden a 

hátrányos, illetve halmozottan hátrányos tanulók száma 70% körül van. 

A noszvaji iskolát tekintve nagyon nagy az érdeklődés a környező településekről is. 

Az intézményvezető ismerteti a jelenlévőkkel a felvétel szabályait, a sorsolás kötelezettségét. 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mindez az iskola házirendjében is olvasható. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Senkiben sem merül fel, hogy a szomszédos településektől nem kellene felvenni tanulót. Az 

óvodánkból a következő tanévre is kevés az iskolaérett gyermek, utána valamivel több lesz. 

Nem lehet megengedni, hogy csak helyiek legyenek. 

Lehetséges-e valamilyen szabályozást felállítani a következő évekre vonatkozóan. Gyereknek, 

pedagógusnak nagyon sok ennyi diák. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Nincs lehetőség, és nincs szükség sem direkt szabályozásra, az élet ezt majd megoldja. A 

stratégiánk része az, hogy mostanra stabil helyzetben tudhatjuk magunkat. 

Korábbi években is voltak magas osztálylétszámaink. A saját utolsó osztályom 2009-ben 32 

fővel ballagott el, rá két évre ismét 32 fős osztály köszönt el tőlünk. 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Ha 27-28 fővel indítunk el osztályt, könnyen előfordul, hogy beköltöznek a faluba, a létszám 

tovább nő. 

Szabó Péter – alpolgármester 

Ha beköltöznek Noszvajra, kötelesek vagytok felvenni? 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A noszvajit kötelező felvenni? 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Kötelező felvenni azt a tanulót, akinek állandó lakcíme Noszvaj. 
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Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A következő tanévben az osztálylétszám 30 fölé ne menjen! 

Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Az érvelés elfogadható. Nagyobb légteret kell csinálni! 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Az eddig elhangzott és megválaszolatlan kérdésekre tér vissza. 

A nyár folyamán a munkálatok megkezdődtek. Polgármester úrral az egyeztetés megtörtént. 

A mostani felvetés a tantermek tágasabbá tételével kapcsolatban jó ötlet, köszönjük is a 

felajánlást, azonban a nyelvi labornak a könyvtárba való áttelepítésével nem értek egyet, 

helyette mást kell kitalálnunk. Ugyanis visszalépésnek érzem azt, ha napi 6 órában, emelt 

szintű angol nyelvoktatás mellett másik épületbe kellene átjárnia több mint 100 tanulónak. 

Megkeressük a megoldást. 

Bóta Géza – polgármester 

Beszéljetek róla mindenképpen, szerintem 5 nap alatt a munka elvégezhető. 

Tóth István – intézményvezető-helyettes 

Nagyon szép felajánlás, de a helyzet nem ilyen egyszerű. A gyerekek felügyelet nélkül futnának 

az utca túloldalára, a kísérés plusz óra, az oda-vissza közlekedés is idő. Ráadásul a kolléga az 

egész napját egy másik épületben töltené. A jelenlegi helyzethez képest én is visszalépésnek 

érzem. 

Ha jól értem most a tavalyi évről beszéltek. A nyáron történt átalakítások után mi most a 

vélemény? 

Czinkéné Szűcs Krisztina – iskolaszék tagja 

A jelenlegi helyzetet kommunikálni kellene. A tanulói létszám alakulását, átalakításokat… 

Megjelenhet a Noszvaji Hírmondóban, szervezhető gyűjtés, felajánlás. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Jó gondolat a kommunikáció kiterjesztése. 

Gyűjtést indítottunk tavaly is. Jótékonysági bált több alkalommal is szerveztünk, erre a tanévre 

is kitűztük az időpontját. Mindig próbálkozunk, de több-kevesebb sikerrel. 

Egy szülő már két évben is 100-100 ezer forintot ajánlott fel, az összes többi felajánlás 

együttesen sem éri el a 300 ezer forintot. Ráadásul mindig ugyanazok a szülők adják, 

kellemetlen mindig Tőlük kérni. Az összeget nem keveslem, sőt, ezúton is nagyon köszönöm, 

de pl. a tantermi függönyök egyszerre történő lecserélésére sem elegendő. 
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Benke Orsolya – iskolaszék tagja 

Az óvodában többször volt karácsonyi vásár, lehetne valami hasonló? 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Nem működik ez már úgy, mint 15 éve. Társadalmi munkával, jótékonykodás kérésével 

óvatosan kell bánnunk. Ne érezzék lehúzásnak. Valóban mindig ugyanaz a kör van benne. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Voltam a napokban a cipősben, rettenetesen büdös. Valamiféle szellőzőt nem lehet 

beszerelni? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Igaz. Megoldást próbálunk rá keresni. 

Uzelman Marianna – iskolaszék tagja, intézményegység vezető 

Rengeteg ruha és gazdátlan cipő is van az iskolában, SZETA, Vöröskereszt felé továbbítjuk. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A 3 000 Ft-tal mi a helyzet? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Egész évre tartalmazza az iskolai sportkör eszközbeszerzéséhez való hozzájárulást (pl. labdák 

pótlása), egészségügyi hozzájárulást, fénymásoló papír és toner vásárlásához való 

hozzájárulást. Úgy is fogalmazhatunk, hogy havonta 300 Ft. Nem kötelező befizetni, ez is kérés, 

a mi dolgunkat könnyíti meg. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Még most is szükség van erre? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Jogszabály nem teszi lehetővé ilyen céllal pénz beszedését, ahogyan említettem nem is 

kötelező, annak a gyermeknek is másolunk, akinek nem fizették be. Sajnos a fenntartónktól 

kapott mennyiség nem elegendő. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Nagyon rövid a fogadó óra. 

Czinkéné Szűcs Krisztina – iskolaszék tagja 

Nem lehet kivárni a sorokat. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

A fogadó óra egy kijelölt időpont, de természetesen egyéni időpontban, egyeztetés után a 

kollégák elérhetők. 
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Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

A zeneiskolai időpontok beosztásáról érdeklődik. 

Uzelman Marianna – iskolaszék tagja, intézményegység vezető 

Legnehezebb dolgunk nekünk van, mindenkihez alkalmazkodnunk kell. Nem csupán a helyi 

iskolai kötöttségekhez, hanem az egri vagy más településen folytatott úszás, lovaglás, tánc és 

egyéb elfoglaltságokhoz is. Aki kéréssel fordul hozzánk, ahhoz is alkalmazkodunk és 

megkeressük a megoldást. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Az igyekezetet látjuk, de a szülőket képviseljük. 

Uzelman Marianna – iskolaszék tagja, intézményegység vezető 

Jó, ha jelzi a szülő és bejön hozzánk, mert így meg tudjuk oldani a problémákat. 

Czinkéné Szűcs Krisztina – iskolaszék tagja 

Szóba került az erdei iskola. Több gyermek nem tud részt venni anyagi okok miatt. Mi lehet 

erre a megoldás? 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Sajnos ez élő probléma. Az iskola és az önkormányzat nem tud támogatást adni. Volt példa a 

korábbi években szülői összefogásra is. 

Szalókiné Sike Krisztina – képviselő-testületi tag 

Javasolja, hogy az érintett szülők forduljanak a Noszvaj Tornaterméért és Tömegsportjáért 

Közalapítványhoz támogatásért. Tegyük a szülők számára hozzáférhetővé a kuratórium 

elérhetőségét. 

Kovács Katalin – iskolaszék elnöke 

Megköszöni az aktív részvételt. Jól sikerült az iskolaszék ülése, mindenki elégedetten távozhat. 

Asztalosné Pap Ágnes intézményvezető 

Szintén jónak ítéli az összejövetelt. Az iskolaszék ülését bezárja. 


