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A testület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 4 fővel
határozat-képes, és megnyitotta az ülést. Szóbeli előterjesztésére a testület elfogadta dr.
Pintér-Jurkovics Máriát a jegyzőkönyv hitelesítésére. Ismertette az ülés napirendi pontját.
Kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el. A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2013.(VI.28.) számú határozata a jegyzőkönyv hitelesítőről és az ülés napirendjéről
a) A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével dr. Pintér-Jurkovics
Mária képviselőt bízza meg.
b) A mai képviselő-testületi ülés napirendje: a Piliscsévi „Aranykapu” Egységes Óvodabölcsőde Pedagógiai programja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök
Vogyeraczki Mária: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő testületet hogy az Óvodai Pedagógiai
programot a (32/2012.(X.8.) EMMI rendelet 4.§.(4) bekezdése értelmében felül kell
vizsgálniuk az óvodai nevelő testületeknek és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való
meg nem felelés esetén annak módosítását el kell végezniük.
Az óvodánk nevelő- testülete programját felülvizsgálta és a nemzetiségi nevelésre vonatkozó
célokat, feladatokat nem kívánja módosítani.
Továbbra is folytatják a szlovák, valamint a csévi nemzetiség kultúrájának és nyelvének
ápolásával járó feladatokat , mint ahogyan azt már mi is többször megtapasztalhattuk - a
községi rendezvényeken, óvodai programokon való szereplésükkel az óvoda nemzetiségi
jellegének kihangsúlyozásával a csoport szobákban, a szlovák nemzetiségi ruhák
hagyományos viseletével – a szülők és gyermekek megelégedésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után az Óvoda Pedagógiai programját
elfogadni szíveskedjenek.
A testület megvitatás után, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2013.(VI.28.) számú határozata a
1./ Egyetért a Piliscsévi Aranykapu Egységes Óvoda-bölcsőde Pedagógiai Programjában
foglaltakkal.
2./ Felhívja az óvodavezető figyelmét a programban foglaltak gyakorlatban való
alkalmazására, valamint hogy fektessen továbbra is nagy figyelmet a helyi szlovák
hagyományok, nemzetiségi kultúra és nyelv ápolására.
Határidő: azonnal
Felelős: Vogyeraczki Mária, elnök
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Más napirendi pont nem lévén 16 óra 00 perckor az elnök megköszönte a meghívottak
részvételét és az ülést bezárta.

Vogyeraczki Mária
elnök

Dr. Pintér-Jurkovics Mária
jegyzőkönyv-hitelesítő
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