
1/2022. (I.27.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága a Kossics József Kétnyelvű 

Általános 

Iskola és Óvoda 2021/2022. tanév II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi Továbbképzési 

Programját megismerte és elfogadásra ajánlja a Közgyűlés részére. 

 

2/2022. (I.27.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű 

Általános Iskola és Óvoda 2021/2022. tanév II. félévi tantárgyfelosztását és tárgyévi 

Továbbképzési Programját megismerte és elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek. 

 

3/2022. (II.14.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az Országos Szlovén 

Önkormányzat 2022. évi költségvetési határozat-tervezetét az 1. sz. melléklet szerint, 

amellyel, 

illetve annak oktatási vonatkozású részeivel egyetért, így az Oktatási Bizottság elfogadásra 

ajánlja azt az OSZÖ Közgyűlés részére. 

 

4/2022. (II.14.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette a Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2021/2022. tanévének I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót - mely a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi -, és elfogadásra ajánlja azt az 

OSZÖ Közgyűlés részére. 

 

5/2022. (II.14.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2021/2022. tanévének I. félévi munkájáról szóló 

beszámolót - mely a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi -, és elfogadásra ajánlja azt az 

OSZÖ 

Közgyűlés részére. 

 

6/2022. (V.26.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága megtárgyalta az Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának 

betöltésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határozott: 

Az Oktatási Bizottság a véleményezési eljárásban résztvevők véleménye birtokában, illetve 

amennyiben az illetékes miniszter nevében eljáró köznevelésért felelős államtitkár 

egyetértését 

adja az intézményvezető megbízásához – határozatlan időre szóló közalkalmazotti 

kinevezésének változatlanul hagyása mellett Holecz Lajosné (9982 Apátistvánfalva, Fő út 

112. 

szám alatti lakos) az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 

intézményvezetői 

– magasabb vezetői – feladatainak ellátására vonatkozó 2022. augusztus 16. napjától 2027. 

augusztus 15. napjáig történő megbízásával egyetért, javasolja a Közgyűlésnek a pályázó fenti 

szempontok alapján 

 

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.    

 

 

 

13/2022. (X.11.) OB határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága megtárgyalta a szlovén nyelv aktuális 

kérdései napirendi pontot és a következőket fogalmazta meg: 

1. az Országos Szlovén Önkormányzat és Oktatási Bizottsága  

- köszöntét fejezi a szervezet fenntartásában működő köznevelési intézmények 

kollégáinak nevelő munkájukért.  

- rendkívül nagyra értékeli az anyaország szakmai segítségét a szlovén 

nemzetiségi nyelvoktatás fejlesztése érdekében nyújtott mindennemű (humán-

erőforrás biztosítása, tanórán kívüli tevékenységek finanszírozása..) támogatásért. 

2. Az Oktatási Bizottság a szlovén nyelvi nevelés hatékonyságának fokozása érdekében 

továbbra is kéri a szlovén nyelvi szaktanácsadó támogatását  

- rendszeres – intézményvezetőkkel előre egyeztetett időpontban történő- 

továbbképzések (tanévenként legalább kettő) szervezése és kivitelezése terén a 

köznevelési (beleértve a szentgotthárdi iskolákat is) intézmények tanító- tanár kollégái 

számára is.  

3. Az Oktatási Bizottság a szlovén nyelvi nevelés hatékonyságának fokozása érdekében – 

az OH Nemzetiségi POK bevonásával- módszertani továbbképzéseken való részvételt 

vár el az érintett köznevelési intézmények munkatársaitól.  

4. Az Oktatási Bizottság összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 

törvény és végrehajtási rendeleteinek; valamint 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nemzetisegi_neveles_okta

tas_kerettantervei  előírásaival, kiemelten fontosnak tartja a szlovén nyelvi oktatás- 

nevelés hatékonyságának javítását; mindennek érdekében a fenti szabályozók 

elsődlegessége mellett, de minden egyéb alternatív módon (kiegészítő írott és íratlan 

tananyagok használata) történő alkalmazással támogatja a nyelvi kommunikáció 

szintjének indokolt fokozását a gyermekek egymás közti, a tanulók- pedagógusok és 

pedagógusok közti és küldő érintettekkel történő vonatkozásban is.  

 

 

14/2022. (X.11.) OB határozat 
 Az Oktatási Bizottság a 2023. évi munkatervét a csatolt 1. sz. melléklet szerint 

 elfogadja.  

 

 

15/2022. (X.11.) OB   határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette a Kossics József 

Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda 2022/2023. tanévi munkatervét - mely a jegyzőkönyv 2. 

sz. mellékletét képezi elfogadásra ajánlja az OSZÖ Közgyűlés részére.    

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nemzetisegi_neveles_oktatas_kerettantervei
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/nemzetisegi_neveles_oktatas_kerettantervei


16/2022. (X.11.) OB határozati javaslat 
Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda 2022/2023. tanévi munkatervét - mely a jegyzőkönyv 

2.1. sz. mellékletét képezi - elfogadásra ajánlja az OSZÖ Közgyűlés részére.    

 

 

 

 

 

17/2022. (X.11.) OB   határozat 

Az Országos Szlovén Önkormányzat Oktatási Bizottsága áttekintette az Apátistvánfalvi 

Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda intézmény óvodai Házirendjét - mely a jegyzőkönyv 

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

 

 

 

 


