
 

7/2022. (VIII.25.) OB határozat    
Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 104. §. (2) bekezdése alapján az Oktatási Bizottság Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását a következők szerint jóváhagyja:  

Az Oktatási Bizottság tagjainak névsora: 

Lázár Éva, elnök 

Faschingé Libricz Irén, képviselő  

Holecz Lajosné, képviselő  

Kovács László István, képviselő  

Treiberné Doncsecz Ildikó, képviselő  

 

8/2022. (VIII.25.) OB határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette a Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2021/2022. tanévének munkájáról szóló beszámolót  - 

mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi - és elfogadásra  ajánlja azt az OSZÖ  Közgyűlés  

részére a következő észrevételekkel:  

Az intézmény vezetője a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően 

- az érintett tanév I. félévéről kétnyelvű tájékoztatót nyújtson be írásban a Fenntartó 

részére  

- a tanév zárását követően pedig a teljes nevelési évet feldolgozó kétnyelvű írásos 

beszámolót.  

 

9/2022. (VIII.25.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2021/2022. tanévének munkájáról szóló beszámolót  -

mely a jegyzőkönyv 2.1. sz. mellékletét képezi -, és elfogadásra  ajánlja azt az OSZÖ  Közgyűlés  

részére a következő észrevételekkel:  

Az intézmény vezetője a 2022/2023. nevelési évtől kezdődően 

- az érintett tanév I. félévéről kétnyelvű tájékoztatót nyújtson be írásban a Fenntartó 

részére  

- a tanév zárását követően pedig a teljes nevelési évet feldolgozó kétnyelvű írásos 

beszámolót.  
 

10/2022. (VIII.25.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága a jövőben is hatékony együttműködés 

reményében köszönetét fejezi ki az Országos Szlovén Önkormányzat fenntartásában működő 

köznevelési intézmények minden munkatársának a 2021/2022. nevelési év eredményes 

lezárásáért; és egyben minden érintettnek jó egészséget kíván a 2022/2023 tanév-kezdéshez.  

 

11/2022. (VIII.25.) OB határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette a Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2022/2023. tanév I. félévi tantárgyfelosztását - mely a 

jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi - elfogadásra ajánlja azt az OSZÖ Közgyűlés részére.   

 

 

 

 

 

 



 

  

12/2022. (VIII.25.) OB   határozat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az 
Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda  2022/2023. tanév I. félévi 

tantárgyfelosztását - mely a jegyzőkönyv 3.1. sz. mellékletét képezi -  és elfogadásra  ajánlja azt 

az OSZÖ Közgyűlés részére.    

 

 

 

 

 

 


