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Központjának

Valamint a mellékelt jelenléti ív alapján az intézmények küldöttei, póttagjai és kísérő tanárai (68 fő).
I.
Szabó Róza Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője
Szolnoki P0K nevében köszönti a megjelenteket, mint a rendezvény szervezője tisztelettel köszönti a
Regionális Diákparlament küldötteit.
Köszönti Dr, Zsombok László polgármester urat, köszöni a helyszín biztosítását. Köszönti Husz Enikő
Juditot a Monori Járási Hivatal hivatalvezetőjét a Pest Megyei Kormányhivatal képviseletében, a
fenntartó képviselőjét, Dr. Hrutkáné Molnár Mónikát, a Monori tankerület tankerületi vezetőjét és
helyettesét, Farkas Zoltánt. Köszönti a Ceglédi Tankerület részéről Schleisz-Bognár Pétert, valamint a
Ceglédi Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóját, Szabadi Zoltánt.
Köszönti Dr. Jásper Andrást, az Országos Diákparlarnent előkészítő Bizottságának tagját.
Köszöntőjében elmondja, hogy a diákok iskolai életét meghatározó törvény megfogalmaz jogokat és
kötelezettségeket egyaránt. A diákok néha talán úgy érzik, hogy kötelezettségből több van, mint ajogokból,
az is lehet, hogy így van. A tanulói jogok között szerepel a véleménynyilvánítási és a javaslattételi jog is.
Orül, hogy Szép számmal élnek e lehetőséggel. Alláspontja szerint az egyik legfontosabb kötelességünk a
jogaink gyakorlása. Ez a mai alkalom lehetőség erre. Azt kívánja a megye diákjait képviselő résztvevőknek
hogy a mai délelőtt vitái segítsék hozzá a diákokat ahhoz, hogy elsődleges kötelezettségüket, a tanulást a
legmagasabb színvonalon végezhessék. Ehhez az élénk okos párbeszédhez kíván szép napot.
Köszönetet mond az intézmények vezetőinek és a megjelent kísérőknek is, akik a mai napon való részvétel
lehetőségét biztosították a küldöttek részére. Szép délelőttöt, jó tanácskozást kíván.
Felkéri Dr. Zsombok László polgármester urat a rendezvény megnyitására.
Köszönti a megjelenteket.
Jó, hogy sokan vannak, akiket érdekelnek a közösségük, intézményeik eseményei, jobban, mélyebben
szeretnének közösségi életet élni. A „politika” szónak megkopott a jelentése, gyakran negatív érzelmek
társulnak hozzá. Az eredeti jelentés szerint korántsem negatív a jelentése.
Nagyon szerencsés időszakban volt fiatal diák. Legizgalmasabb időszaknak a 90-es éveket tartotta. Pezsgő,
intenzív időszak volt, ez meghatározta, hogy ezzel fog foglalkozni. Személyes sorsát is befolyásolta a
rendszerváltás. Politológus, jogász lett. A diákok tanulmányaikban egyre többet fognak tanulni a
rendszerváltásról.

Kérdés a diákok felé:
Azon túl, hogy az iskolai élettel foglalkoztok, kik azok, akik rendszeresen szoktak olvasni kiadványokat,
hetilapokat. Köszöni, hogy ilyen sokan vannak.
Két típusú embert ismer, aki politikával foglalkozik.
Az egyik típus személyes karriercélként tekint a pozícióra, amiben van, személyes lehetőségként éli meg.
A másik típus valamilyen közösségért szeretne tenni, azért választja ezt a hivatást, ő mások érdekeit
szeretné képviselni. Aki a közélet iránt érdeklődik, abban kell, hogy legyen egy egészséges érvényesülési
vágy, ambició. Bármilyen hivatást is választotok, a közösség céljai legyenek a szemetek előtt, ne a
személyes karrieretek. Vitathatatlan a diákság szerepe a közéleti eseményekben. Nem régen ünnepeltük az
56-os forradalmat, melyet annak idején a diákság robbantott ki. Nem beszélve 48—ról, amely az ifjúság
részvételével bontakozott ki. A történelemben mindig nagyon fontos szerepet játszottak a diákok.
Azt kívánja, hogy a diákok mindig lelkesen vegyenek részt a közéletben.
Még egy jó tanács. A közéleti eseményeknek is 2 típusát látja. Első az 56-os és 48-as forradalom, alulról
szerveződő spontán alakult. A másik, melyet a háttérből próbálnak gerjeszteni.
Fontos, hogy a diákok Időben ismerjék fel az őszinte kezdeményezést és azokat, amiket a hátsó szándék
próbál manipulálni.
Még egy jó tanács. Sokan vannak azok, akik próbálják megtanítani nektek, hogy mi a demokrácia.
A szívetekre hallgassatok. A jó tanács jól jöhet, de a demokrácia nem csak egyféle lehet.
Köszöni a figyelmet. Eredményes tartalmi munkát kíván.
Szabó Róza köszöni a polgármester úr szavait, és javaslatot tesz a levezető elnök személyére: javasolja
megválasztani Dr. Jásper Andrást.
1. A regionális diákparlament kézfeltartással Dr. Jásper Andrást választja meg levezető elnöknek, aki a
mandátumellenőrző bizottság tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a 40 fő intézményi delegált közül a
regionális diákparlamenten 30 fő szavazati joggal rendelkező intézményi küldött jelent meg, így az
határozatképes.
Dr. Jásper András levezető elnök köszönti a megjeleriteket.
Mért ő áll itt és nem valaki más. Fontosnak tartja, hogy ne csak az állami szféra képviseltesse magát ezen
az eseményen, hanem egy civil szervezet is részt vegyen. Egy diákcélú alapítvány elnöke.
Rendszerváltás előtt, 1990-ben is volt Diákparlement, majd ez jogszabályok értelmében megszűnt a
rendszerváltáskor, de a diákok próbálkoztak és fórumokat hoztak létre. A diákok akkoriban is mindig
elmondták a változásokkal kapcsolatos véleményeiket.
Hamar felismerték, hogy jó lenne, ha ismét lenne egy diákfórum. 1996-ban ült össze ismét a Diákparlament.
Az Országos diákjogi tanácsnak dolga, hogy előkészítse a diákparlamentet. 2/3 részben diákok, 1/3 részben
szakemberek vettek részt az előkészítő munkában.
2011-től nem csak az állam képviselteti magát, hanem civil szervektől is kér támogatást a diákparlamentek
megszervezéséhez.
A Nemzeti Ifjúsági Tanács részéről is részt vesznek az üléseken megfigyelőként. Most is jelen van egyikük.
A legutóbbi diákparlamenten is szóba került, hogy 2 diákparlament között legyen egy szervezet, ami
képviseli a diákokat. Ennek kialakítása folyamatban vail. A jelenlegi küldötti körből fognak kikerülni.
A továbbiakban az elnök rövid tájékoztatást ad a székesfehérvári Országos Diákparlamentről.
Országos Diákparlament tulajdonképpen két funkciót lát el:
1. Tájékoztatási fórum, ahol a diákok kifejtik a saját álláspontjukat. 2. Egy ajánlás megfogalmazása, ami
későbbiekben továbbításra kerül a Minisztérium felé.
Egy példa: Érkezett egy küldött, akinek az volt a problémája, hogy az ő iskolájukhoz a buszok úgy járnak,
hogy vagy korán, vagy későn érnek az iskolába. Az iskolai diáktanácson felvetődött a busz menetrend
megváltoztatása. Iskolaként nem tudtak eredményt elérni. Elvitték az megyei diákparlement elé az ügyet.
A megyéből ez a pont ment az országosra is. Az országoson is aktív volt a delegált, és az őjavaslata bekerült
a megvalósítandó pontok közé. Ezen ügy kapcsán Országos szinten kezdtek figyelni a busztársaságok az
iskolák érdekeire. Iskolai ügyből is lehet olyan ügyet csinálni, amik bekerülhetnek az Országos
Diákparlament elé.
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2. A felvezetés és bemutatás után előterjeszti a regionális diákparlament ügyrendjét. Az elnök tájékoztatja
a delegáltakat, hogy minimum 16 szavazatra van szükség az ajánlások elfogadására.
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O fő tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadták a regionális diákparlament ügyrendjét. (Mellékelve ajegyzőkönyvhöz)
3. A levezető elnökj avaslatot tesz a j egyzőkönyvvezető személyére.
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O fő tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
Egyed Katalint fogadták el jegyzőkönyvvezetőként.
4. A regionális diákparlament jelenlévő szavazati jogú intézményi küldöttek közül megválasztja a három
tagú Szavazatszámláló Bizottságot és a két j egyzőkönyv-hitelesítőt.
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O fő tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
~ Csobán Annamáriát
~ Pelsőczi Gergőt
~ Fekete Zsófiát
választották meg a szavazatszámláló bizottság tagjainak.
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O fő tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) Agócs Annamáriát és Várhegyi Dorinát választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek
5.

A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat.
1. napirendi pont: Az Országos Diákparlament témáinak megvitatása, a regionális diákság
álláspontját képviselő határozatok elfogadása
I. téma: Tanulási tapasztalatok és lehetőségek.
II. téma: Diákönkormányzatok működési tapasztalatai, jogainak érvényesülése.
III. téma: Intézményi szinten megjelenő, de ezt meghaladó jelentőségű kérdések.
2. napirendi pont: Jelöltek állítása és 12 fő regionális delegált és póttagjaik megválasztása az
intézményi küldöttek közül

Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O fő tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás nélkül)
elfogadták a napirendet.
A levezető elnök Ügyrendi kérdést tesz fel. Mivel az 1. napirendi pont 3 témát foglal magába, kérdés,
hogy külön tárgyaljuk-e, vagy az intézmények hozzászólásai együtt érintik a témákat.
A 3 téma egyben tárgyalása egyhangú szavazattal elfogadásra került.
„.

1. napirendi pont: Az Országos Diákparlament témáinak megvitatása, a regionális diákság álláspontját
képviselő határozatok elfogadása
A levezető elnök felvezeti a vita fórumot, és kéri az intézményi küldötteket, hogy röviden, lényegre törően
fogalmazzák meg észrevételeiket, javaslataikat.

Hozzászólások:
Varga Péter

—

Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

—

hozzászólása mellékelve

Levezető elnök: Köszöni a hozzászólást illetve a hozzátartozó javaslatokat.
Várhegyi Donna
Ignácz Máté

—

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

—

hozzászólása mellékelve

Jószef Attila Gimnázium Közgazdasági Szakgimnázium

Madai Márk
mellékelve
Melis Vivien

—

—

Agócs Annamária

—

—

—

—

—

hozzászólása

hozzászólása mellékelve

Abonyi Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola

Nagy József Martin

Füle Barnabás

hozzászólása mellékelve

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kordás Levente

—

—

hozzászólás mellékelve

Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola hozzászólás mellékelve
-

Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola hozzászólás mellékelve
-

Laky Ilonka Általános Iskola hozzászólás mellékelve
-

Balogh Enikő Vanessza Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola hozzászólás mellékelve
—

Tóth Renáta

—

Halász Imola

-

Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI hozzászólás mellékelve

—

-

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola hozzászólás mellékelve
-

Csobán Annamária Ceglédberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
hozzászólás mellékelve
—

Volentér Nóra

-

Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hozzászólás mellékelve
-

A levezető elnök lehetőséget ad arra, hogy a fenntartók és a Szakképzési Centrum képviselői a delegáltak
által elmondottakra reagáljanak.
Az elhangzottakra nem kívántak reagálni.

Határozati javaslatok:
Varga Péter Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola —javaslatai:
1. Legyen só a menzán
A küldöttek 27 db igen, 1 db nem szavazattal, 2 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
2. Heti 5 testnevelés órát váltsa ki a délutáni tömegsport.
A küldöttek 10 db igen, 11 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
3. Szabad tankönyvválasztást!
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O db tartózkodása mellett egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
4. Az erkölcstari kerüljön az irodalom tantárgyba, a hittan legyen délután, mint régebben.
A küldöttek 3 db igen, 2 db nem szavazattal, 25 db tartózkodása mellett nem fogadták cl a javaslatot.
—

Nagy József Martin Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola javaslatai:
1. Szeretnénk a tananyag csökkentését.
Nincs hozzászólás
Szavazás:
A küldöttek 26 db igen, 0 db nem szavazattal,4 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
2. Erdei iskolai részvétel. Legalább 1-szer kötelező legyen Erdei iskolába elmenni.
Hozzászólás: Erdei iskola milyen?
Javaslattevő: A Dunakanyarban szokott lenni. Természettudományi hét. Táboroznak, sokat
kirándulnak.
Hozzászólás: Nálunk 6. évfolyamosok szoktak menni, olyan, mint egy kirándulás.
Kiegészítés a levezető elnöktől: Kötelező részvételnek következménye, hogy állami forrásból való
finanszírozás szükséges hozzá.
Szavazás:
A küldöttek 22 db igen, 1 db nem szavazattal, ‘7 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
3. Erzsébet táborra való utazás támogatása:
Hozzászólás: Mi az az Erzsébet tábor?
Javaslattevő: Zánkán szokták megrendezni, kirándulásokból áll.
Kiegészítés a levezető elnöktől: Erzsébet táborról tudni kell, hogy étkezési utalványból finanszírozott
szolgáltatás, szociális táboroztatás azoknak, akik rászorulnak.
Szavazás:
A küldöttek 24 db igen, 0 db nem szavazattal, 6 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
-

Várhegyi Donna Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola —javaslatai:
1. Maradjon a 8 órai iskolakezdés.
Hozzászólás: Ha később kezdenénk az iskolát akkor később is lenne vége?
Kisebb vita alakult ki a témában.
Szavazás:
A küldöttek 22 db igen, 2 db nem szavazattal, 6 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
2. Maradjon a nyári szünet hossza!
Szavazás:
A küldöttek 30 db igen, O db nem szavazattal, O db tartózkodása mellett (ellenszavazat és tartózkodás
nélkül) elfogadták a javaslatot.
3. Központi tanmenet tartalmának és heti óraszámok csökkentése.
Hozzászólás: Szakkörök is csökkennének?
Javaslattevő: Azt, amiből sok óra van, abból való csökkentést szeretnénk.
Hozzászólás: Nálunk felsőtagozaton heti 4 matek és egy rajzóra van. Lehet, hogy más iskolában
több óra van ezekből a tantárgyakból?
Szavazás:
A küldöttek 27 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
4. Központi magyar és matematika felvételi feladatok számának csökkentése általános iskolában.
Hozzászólás: Ez azt jelentené, hogy a könnyebb feladatokat kivennék, és a nehezebbek
maradnának?
Vita alakult ki.
Felvezető elnök: Tartsuk meg a javaslat szövegét?
A javaslat kiegészül azzal, hogy a felvételi feladatok és a rendelkezésre álló idő kerüljön összehangolásra.
Szavazás:
A küldöttek 20 db igen, 2 db nem szavazattal, 8 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
5. Minden iskolában, minden teremben legyen interaktív tábla vagy projektor, valamint tegyék
lehetővé, hogy a tanórákon legyen lehetőségünk tableteket, vagy laptopot használni.
Hozzászólás: Gondoljunk bele abban is mennyire van erre anyagi háttér. Diákok nem csak tanulásra
használnák.
Hozzászólás: Erettségin nem lehet tabletet használni, nincs sok értelme az órákon ezeket használni.
-
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Hozzászólás: Sokat kell fizetni a tankönyvekért, emiatt lehetne tablet. Tanárok nézhetnék, mik
vannak rátöltve és csak a tananyaggal kapcsolatos anyagokat lehessen letölteni.
Hozzászólás: A tablet használata tényleg fontos lenne. A tankönyvek nagyon nehezek, a tabletet ott
lehet hagyni az iskolában. Aki megteheti, megveszi a könyvet és otthon abból tud tanulni.
Hozzászólás: Vannak Viszont olyan diákok, akik anyagilag nem teheti meg, hogy tabletet vegyenek.
Ki a felelős, ha történik a tablettel valami, ki fogja kifizetni, nem olcsó egy tablet. Iskola vagy diák
fizeti ki?
Hozzászólás: Az állam támogassa a tablet vásárlását.
Hozzászólás: L.egalább a diákok 80 %-nak támogatásra van szüksége, ezt az iskola vegye meg ne a
diák. Ez biztosan nem fog működni.
Levezető elnök: Javasolja, hogy a előterjesztettjavaslatot bontsák ketté. Egyik része a terem felszereltségről
szóljon, másik a tabletek használata.
1. rész: termek informatikai felszereltsége
Szavazás:
A küldöttek 29 db igen, O db nem szavazattal, 1 db tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot.
2. rész: diákok órán használhassanak laptot vagy tabletet.
Szavazás:
A küldöttek 10 db igen, 11 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
6. Ne vezessék be a 9. évfolyamot az általános iskolákban.
Szavazás:
A küldöttek 28 db igen, O db nem szavazattal, 2 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
7. Az osztálylétszám 20 főben legyen maximálva.
Hozzászólás: Sok a gyerek. 1 osztályban 20 gyerek kevés, de a 30-at ne haladja meg.
Hozzászólás: Személyes tapasztalatom az, hogy akkor a leghatékonyabb az együttműködés, ha egy
csoportban 15 főnél nem vagyunk többen, akár fakultáción. 35 fős osztályban mindig van olyan
diák, akiket fegyelmezni kell, nem lehet folyamatosan az órát megtartani.
Hozzászólás: Sikeres együttműködés feltétel . ha tényleg azok vannak Ott, akikre tényleg szükség
van.
Javaslattevő: 25 főre módosította a javaslatát.
Javaslat módosítása: 25 fő osztályiétszám maximum.
Szavazás:
A küldöttek 23 db igen, 1 db nem szavazattal, 6 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
8. Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt hogy az állami faültetési programról szavazzanak-e,
vagy csak egy ötlet?
Szavazás:
Javaslattevő: nem kérte a szavazást.

Ignácz Máté Jószef Attila Gimnázium Közgazdasági Szakgimnázium javaslatai:
1. Tantervet Újra kell gondolni, logikai gondolkodást kell fejleszteni.
Szavazás:
A küldöttek 24 db igen, O db nem szavazattal, 6 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
2. Kompetencialapú érettségi legyen a jövőben.
Szavazás:
A küldöttek 3 db igen, O db nem szavazattal, 27 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
—

Madai Márk Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola javaslatai:
1. Előzőévek oktatási startégiájáriak Újragondolása.
Hozzászólás: A javaslatodat magában foglalja az előzőt?
Válasz: Igen. Szavazás nem történt.
2. Heti óraszám maximálása 35-re.
Javaslattevő hozzászólása: 35 meghatározott óraszám sokkal hatékonyabb, napi szintre levetítve 45 óraszám között legyen. 35 óraszám 30-ra történő csökkentése.
—
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Hozzászólás: Nem lehet egybevenni az alsót, felsőt, középiskolát, alsóban sok, felsőben is sok, de
kibírható.
Javalattevő: Nem figyeltél, én gimnázium képviseletében vagyok itt. Alsó tagozatosokat később
tárgyaljuk.
Javaslat: Maximum 30 óránál ne legyen több minden iskolatípusnál.
Szavazás:
A küldöttek 23 db igen, O db nem szavazattal, 7 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
3. Szeretnénk visszaállítani a tankönyvek szabad megválasztásának lehetőségét, azok lektorálására
még nagyobb figyelmet indokolt fordítani.
Levezető elnök: Korábban már szavaztatok erről a témáról.
4. Szükségünk van az oktatási körülmények javítását szolgáló beruházásokra.
Levezető elnök: Megszavaztátok az előzőekben.
5. A közoktatásba lépéskor érvényes követelményeket hagyjuk változatlanul, mindaddig amíg a
rendszer részét képezzük.
Erről vita alakult ki.
Javaslat módosítása: Altalános iskolába való belépéstől az érettségi követelmények ne változzanak 12 évig.
Szavazás:
A küldöttek 15 db igen, 1 db nem szavazattal, 14 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
Levezető elnök kérdésére ajavaslattevő a sportolásról szóló javaslatot nem kért szavazást.
6. További tanulmányaink költségigényeinek rendszerét indokolt Újra gondolni, Oly módon, bogy
minél többen érhessék el az államilag finanszírozott kategóriát.
Javaslattevő kiegészítése: Minél több továbbtanulni vágyó elérhesse azt, amit szeretne. Hátrányos
viszonyok között nevelkedő diákokra vonatkozó pontszámok csökkentése, felsőoktatásban,
középiskolán túl. Felsőoktatási tanulmányi költségek rendszerét kihatásait gondolják Újra, hogy
minél többen élhessenek az államilag finanszírozott képzéssel.
Szavazás:
A küldöttek 23 db igen, O db nem szavazattal, 7 db tartózkodás mellett elfogadták a javaslatot.
7. A jobb elhelyezési, eszközellátottsági iskolák lehetőségeihez nagyobb ütemben kell
felzárkóztatni a hátrányosabb viszonyok között mí~ködő iskolákat.
Szavazás:
A küldöttek 4 db igen, O db nem szavazattal, 26 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
A levezető elnök szünetet rendel el.
A szünet befejeztével 29 fő van jelen.
Melis Vivien Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola javaslatai:
1. Felvetés az óraszámmal kapcsolatosan
Levezető elnök megkérdezte a javalattevőt, hogy kíván e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő: Nem kért szavazást.
2. Tananyag és tankönyvvel kapcsolatosan
Levezető elnök megkérdezte ajavalattevőt, hogy kíván e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő: Nem kért szavazást.
3. Mindennapos testneveléssel kapcsolatosan.
Levezető elnök megkérdezte ajavalattevőt, hogy kíván e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő: Nem kért szavazást.
4. Iskolák napi mííködése: az igazgató nem szólhat, hogy a takarítónő hogyan végzi a munkáját.
Legyen beleszólása az intézményvezetőnek. Technikai dolgozók felé legyen utasítási joga.
Javaslat: Utasítási joga legyen az intézményvezetőnek a technikai dolgozók tekintetében.
Szavazás:
-

—
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A küldöttek 24 db igen, 0 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
5. Nehéz a továbbtanulási döntés, ha a diákok rossz döntést hoznak, nehéz az átmenet egyik iskolából
a másikba.
Levezető elnök megkérdezte ajavalattevőt, hogy kíván e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő: Nem kért szavazást.
Agócs Annamária Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Abony —javaslatai:
1. Nehézségnek tartják a ponthatárok betervezését, néhol alacsony, máshol pedig irreálisan magas.
Lehetne hatékonyabb a felvi. hu weboldal.
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Javalattevő szavazást kér.
Szavazás:
A küldöttek 23 db igen, O db nem szavazattal, 6 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
2. Túlterheltség az Új kerettanterv miatt.
Levezető elnök: Volt már szavazás
3. A 2018-as érettségihez lehessen a kronológiával ellátott atlaszt használni, hiszen 9. évfolyamban
ezt vették meg és azóta is ebből tanulnak
Hozzászólás: Ugy értesült, hogy az idei évben lehet használni.
Javaslat módosítása: A 2018-as érettségihez is lehessen a kronológiával ellátott atlaszt használni
Szavazás:
A küldöttek 26 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
4. DÖK rendelkezzen önálló pénzügyi forrással.
Hozzászólás: Honnan gyűjtenék be a pénzt?
Hozzászólás: Nálunk DOK-nek költségvetése vart, papírgyűjtés, farsangból beszedett pénz.
Javaslattevő: Allami finanszírozásra gondolt.
Javaslat módosítása: Allami forrásból legyen biztosítva a DOK —nek pénzügyi forrás.
Szavazás:
A küldöttek 25 db igen, O db nem szavazattal, 4 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
-

Kordás Levente Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola javaslatai:
1. Túlterheltség nem kell szavazni, már volt szavazás ezügyben.
2. Túlterheltség mellett aránytalanul nagy tehernek érezzük a felvételire való felkészülést.
Javaslattevő: Van 10 feladat 45 perc, 4-5 alkérdés 1 kérdés 1 perc. Erről már szavaztunk.
3. Mindennapos testnevelés erről is szavaztunk.
—

—

—

—

Füle Barnabás Laky Ilonka Általános Iskola javaslatai:
1. A jelenlegi 8. osztályosok kísérleti évfolyamosok, jó lenne lassabban változtatni.
Javaslattevő: Uj tantárgyak, új tankönyvekben nagyon sok a hiba.
Szavazás:
A küldöttek 29 db igen, O db nem szavazattal, O db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
Hozzászólás: Változásokat lassabban vezessék be a felmenő rendszerben.
2. Kisebb osztálylétszámokat javasolunk nem kell szavazni, már megszavazva.
3. Kötelező olvasmányok listája bővüljön.
Hozzászólás: Iskolától függ mennyi kötelező olvasmány van. Náluk változás volt.
Hozzászólás: Hány kötelező olvasmánya van a javaslattevőnek?
Javaslattevő: 3-4 könyv kötelező.
Hozzászólás: Nálam 12 kötelező olvasmány van. Szabályozni kellene.
Szavazás:
A küldöttek 3 db igen, 13 db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
4. Tanulmányi versenyekért ne kelljen fizetni.
Szavazás:
A küldöttek 27 db igen, O db nem szavazattal, 2 db tartózkodása elfogadták a javaslatot.
5. 12.000 Ft-os tankönyvcsomag keretösszegét vagy növeljék, vagy tankönyv árát csökkentsék.
—

—
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Hozzászólás: Iskola válogatja.
Levezető elnök: Általános iskolában a tankönyvek ingyenesek, felmenő rendszerben 4. osztályig.
Intézményszinten eltérés van. Középiskolában és nemzetiségire is más vonatkozik. Ingyenes tankönyvekért
mennyit fizessen az állam?
Szavazás:
A küldöttek 24 db igen, 0 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása elfogadták a javaslatot.
6. Kompetenciamérések időpontja, téli vagy kora tavaszi időpontban legyen.
‘7. Szavazás:
A küldöttek 5 db igen, 0 db nem szavazattal, 24 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
8. Osztályfőnöki órák számának növelése 8. osztályban.
Hozzászólás: Ha az előbb megszavazták a heti 25 órát, hogyan akarják az osztályfőnöki órák számát
megemelni?
Javaslattevő: Mással cserélnénk fel őket.
Szavazás:
A küldöttek 12 db igen, 9 db nem szavazattal, 8 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
9. Szeretnénk, hogy az iskolák internetelérhetőségét fejlesszék, és biztosítsák.
Levezető elnök megkérdezte ajavaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő szavazást nem kér.
10. Javasoljuk a tanórák minőségének javításáért a pedagógusok laptopokkal való ellátását.
Hozzászólás: Iskolafüggő.
Hozzászólás: Sajátjukat kell hozni, mert az iskolábaii kevés és rossz minőségű régi gépek vannak.
Szavazás:
A küldöttek 28 db igen, 1 db nem szavazattal, O db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
11. Szeretnénk, ha lenne minden iskolának rendszergazdája
Hozzászólás: Ez is iskolafüggő, nálunk van re~dszergazda.
Hozzászólás: Mit takar a rendszergazda?
Levezető elnök: informatikus, aki az intézményben a informatikai feladatokat ellátja.
Javaslattevő módosítása: Azokban ahol nincs, legyen, ahol van, fizessék meg rendesen őket.
Szavazás:
A küldöttek 29 db igen, O db nem szavazattal, O db tartózkodása mellett egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
11. Informatika és a természettudományi órák óraszámát növeljék.
Hozzászólás: Szedjük ketté. Természttudományi tantárgyak 2 órában mozoguak nálunk,
informatikai tantárgy növelésével egyetért, de most nem tanul, továbbtanulásnál szükségem lesz az
informatikára.
A levezető elnök megkérdezi a javaslattevőt, hogy szeretné-e ketté bontani a javaslatát. Javaslattevő nem
szeretné két részre bontani.
Szavazás:
A küldöttek 3 db igen, 18 db nem szavazattal, 8 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot. A
parlament nem támogatta a javaslatot.
12. 7-8. évfolyamon rajz, technika és ének tantárgyak legyenek kötelezően választhatók.
Hozzászólás: amelyiket választjuk, az legyen nagyobb óraszámban.
Szavazás:
A küldöttek 8 db igen, 1 db nem szavazattal, 20 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
13. Orül a heti 5 tesi óráknak. Viszont probléma a tanterem és öltözők hiány.
Javaslat nagyméretű gyorsan mozgatható sátrak legyenek felállítva tornatermek hiányában.
Erről volt már szavazás.
14. Testnevelés órák tömbösítése.
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
15. Uszásoktatás biztosítása több évfolyam számára
Hozzászólás: Ugy gondolod, hogy választani lehet, hogy, aki akar úszni, vagy mindenkinek
kötelező legyen.
9

Javaslattevő: Az 5. osztálynak lehetősége van, nem mindenki megy, nem volt kötelező, persze ne
kelljen érte fizetni. Választási lehetőség.
Hozzászólás: Szeretnénk, de nines medence, amiben tudnánk úszni.
Szavazás:
A küldöttek 22 db igen, 2 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
16. A Diákönkormányzat pénzügyi forrás volt már nem kell szavazni.
1’7. Legyen egy olyan folyamatosan frissülő honlap, amelyből a diákok napiszintű információhoz
jutnak (jogszabályok, felvételik, tantárgyak...)
Szavazás:
A küldöttek 29 db igen, 0 db nem szavazattal, 0 db tartózkodása mellett egyhangúlag elfogadták a javaslatot.
18. 7-8. osztályra is terjedjen ki a tejprogram.
Hozzászólás: Mi az a tejprogram?
Hozzászólás: A hét 5 napján kapunk tejet, joghurtot, túrórudit.
Hozzászólás: A minőség borzasztó, 8 osztályból mindenki vissza viszi, mert fogyaszthatatlan.
Gyümölcsprogram csak 6. osztályig van, inkább ez legyen bevezetve.
Javaslattevő: Gyümölcsprogram nálunk minden évfolyamban van, teljesen jó minőségben kapjuk,
nem volt még romlott.
Szavazás:
A küldöttek 10 db igen, O db nem szavazattal, 19 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
19. Tanulmányi versenyek költségei ne a versenyzőket terheljék. Már volt szó róla.
20. Szeretnénk évente legalább 3-szor 90%-os vasúti vagy volán utazási kedvezmény kapni, melyet
felhasználhatnánk táborozáshoz, kiránduláshoz.
Hozzászólás: Tábor nyáron van, vagy iskolaidőben?
Javaslattevő: Az erdei iskola iskolaidőben, az Erzsébet tábor nyáron.
Szavazás:
A küldöttek 25 db igen, O db nem szavazattal, 4 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
21. A 16 év alatt az utazásoknál ne kérjék ~i diákigazolványt, hiszen tankötelezettség van 16 éves
korig.
Hozzászólás: Hogyan lehet másként megállapítani, hogy 15 vagy 16 éves?
Hozzászólás: Vagy személyi vagy diákigazolvány. Egyik legyen.
Javaslattevő: 16 év alatti utazási kedvezmény bármilyen fényképes igazolvánnyal lehessen igazolni.
Szavazás:
A küldöttek 27 db igen, O db nem szavazattal, 2 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
22. Szeretnénk, hogy a szünetek rendszerén ne változtassanak.
bevezető elnök jelezte, hogy már erről szavaztunk.
Balogh Enikő Vanessza Felsőpakonyi Hermann Ottó Általános Iskola javaslatai:
1. Digitális táblával és projektorral kapcsolatosan már történt szavazás.
2. Tabletek használatáról, már történt szavazás.
3. OFI által kiadott tankönyvek a szaktanárok kikérdezése után kerüljenek kiadásra.
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
-

-

ne szavazzunk.

Tóth Renáta Bugyi Nagyközségi Kazinczi Ferenc Általános Iskola és AMI javaslatai:
1. Diáksport Egyesület létrehozása, ehhez állami támogatás nyújtása.
Hozzászólás: Sportegyesület az órákon kívül lenne?
Javaslatevő: Orákon kívül lenne.
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
2. Angol és német nyelvoktatásunk hatékonyabbá tételének érdekében nyaranta intenzív
csereprogramok külföldi diákokkal, ehhez a területileg illetékes KLIK anyagi támogatása.
Hozzászólás: Iskolafüggő. Gimnáziumokban szokott lenni, de saját finanszírozású.
—

—
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Hozzászólás: Angol német bővítése, nálunk olasz, francia is játszik, csereprogramra még nem volt
lehetőség, anyagiak hiányában.
Levezető elnök megkérdezte az előterjesztőt, hogy módosítsuk-e a szöveget?
Javaslattevő módosítása: Bővítsük, hogy más nyelvekkel.
Levezet elnök: Nyelvoktatási szándékkal csereprogramok KLIK támogatással.
Szavazás:
A küldöttek 27 db igen, 0 db nem szavazattal, 2 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
3. Minden iskolában legyen pedagógiai asszisztens és mentor tanár
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
4. Az iskolaújság szerkesztésében és megjelenésében segítségnyújtás kérése.
Levezető elnök megkérdezte a j avaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
5. Pedagógusok és a diákok is túlterheltek
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást már megtörtént.
6. Zeneoktatás és képzőművészet fontossága JT nem mondott javaslatot.
Javalattevő szerint nem javaslat csak egy ötlet.
7. Okostelefonok mellőzése az iskolákból.
Levezető elnök megkérdezte a j avaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javalattevő nem kér szavazást.
8. Diákügyelet bevezetése
Levezető elnök intézményi döntés, jogszabály lehetővé teszi
9. Természettudományos oktatás gyakorlatiasabbá tétele és ehhez eszközök labor, laboráns biztosítása
Hozzászólás: biológia, földrajz, kémia fizikát takar?
Javaslattevő: igen.
Szavazás;
A küldöttek 26 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
10. Kötelező olvasmányok listájának felülvizsgálata.
Szavazás;
A küldöttek 21 db igen, O db nem szavazattal, 8 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
12. Nincs technikai és hon- és népismeret az 5. osztályban
Levezető elnök megkérdezte ajavaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás;
Javalattevő nem kér szavazást.
13. Hittan ne legyen órarendbe, az etika külön óraként felesleges.
Már szavaztunk erről.
14. Klubsarok kialakítása Van-e javaslat
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő nem kér szavazást.
15. Legyen évente Diákparlament
Hozzászólás: Evente nem igazán lehet megszervezni, mire megszavazunk valamit, és mire érvénybe
lép sok idő. Maradjon 3 év.
Javaslattevő: Szeretné az eredeti javaslatát megtartani.
Szavazás:
A küldöttek O db igen, 8 db nem szavazattal, 21 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
15. El tudnánk képzelni képzést, tanfolyamot a DOK-ös képviselőknek.
Szavazás:
A küldöttek 3 db igen, 5 db nem szavazattal, 21 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
16 DÖK-nek legyen szavazati joga a település életével kapcsolatosan.
—

-

—
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Javaslattevő: Iskolai DÖK-nek.
Hozzászólás: Iskolai DÖK a városnak milyen különböző területein tudna döntést hozni?
Javaslattevő: visszavonta a javaslatot
17. Ne csak 1 delegált jöhessen, a megyei és Országos Diákparlament gyűléseire, hanem min. 2.
Levezető elnök hozzászólása: Az Országos Diákparlamenten jelenleg is 320 résztvevő van. A
létszámemelést maximum a megyei üléseken lehetne megvalósítani.
Szavazás:
A küldöttek 6 db igen, 12 db nem szavazattal, 11 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola delegáltja távozott.
Osszesen 28 delegált maradt, így 15 fő kell a többséghez.
18. DÖK önállóan is nyújthasson be pályázatokat.
Szavazás:
A küldöttek 1 db igen, 2 db nem szavazattal, 25 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
19. Portaszolgálat kellene. Legyen rá státusz.
Szavazás:
A küldöttek 25 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
Javaslattevő: A többi javaslatáról nem kér szavazást.
Csobán Annamária Cegléclberceli Eötvös József Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola és AMI
javaslatai:
1. Heti óraszám és tantárgyak tananyagainak csökkentésével kapcsolatosan, már történt szavazás.
2. Dolgozatok számának korlátozása maximálva legyen jogszabályban.
3. Szavazás:
A küldöttek 24 db igen, 1 db nem szavazattal, 3 db iartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
4. Hasznosabb lenne életközelibb tananyagok oktatása. (főzés, varrás, barkácsolás, egyszerűbb
dolgoka,t ami a felnőt életben fontos)
Hozzászólás: Technika órán mi ilyeneket tanulunk, külön vannak a lányok és fiúk.
Javaslattevő: Ez kevés iskolában van meg. Nálunk nincs technikalóra 8. osztályban. Előtte elmélet,
semmi kézzel készült dolog.
Szavazás:
A küldöttek 25 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
—

—

Volentér Nóra Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola javaslatai:
1. Felvételivel kapcsolatos helyzetleírás.
Javaslattevő: kér szavazást az alábbi javaslatra.
Javaslat: Több felvételi felkészítő legyen az iskolai oktatáson belül.
Szavazás:
A küldöttek 14 db igen, 13 db nem szavazattal, 1 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
2. DÖK működéséhez állami anyagi támogatás.
Levezető elnök: Korábban volt már szavazás.
-

—

Halász Imola Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola —javaslatai:
1. Tabletek, más elektronikus eszközök használata döntés született.
Levezető elnök megkérdezte a javaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Szavazás:
Javaslattevő nem kér szavazást.
2. Szeretnénk, ha a tanítási órák később kezdődnének és 40 percig tartanának.
Hozzászólás: Az első fele a kérdésnek, mit jelentenek, hogy később kezdődjenek az órák?
Levezető elnök: Nem az iskolakezdés, hanem a szünetek legyenek hosszabbak.
Szavazás:
A küldöttek 12 db igen, 5 db nem szavazattal, 11 db tartózkodása mellett nem fogadták el a javaslatot.
3. Szülők is bent sportoihassanak az iskolában, családi hétvégéken.
-

—
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Levezető elnök válasza: Ez intézményi döntés.
4. Az iskolai étkeztetésben szeretnénk, ha minőségi javulás lenne, és kicsit nagyobb adag ételt adnának
a felsős tanulók részére. Szükséges lenne a menzákon a cukorbeteg és egyéb érzékenységgel
rendelkező gyerekekre való odafigyelés, különösen azért, mert késő délutánig nem lehet megfelelő
étkezés hiányában tanulni.
Levezető elnök válasza: Jogszabályi kötelezettsége ez az önkormányzatoknak.
Levezető elnök megkérdezte a j avaslattevőt, hogy kér e szavazást erről.
Javaslattevő kér szavazást.
Szavazás:
A küldöttek 25 db igen, O db nem szavazattal, 3 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
5. Javasoljuk, hogy a múzeumokba az iskolások ingyenesen tehessenek látogatásokat..
Szavazás:
A küldöttek 22 db igen, 1 db nem szavazattal, 5 db tartózkodása mellett elfogadták a javaslatot.
Levezető elnök kérdése: Van e olyan javaslat, amiről nem szavaztunk?
Nem érkezett jelzés.
Levezető elnök lezárta az 1. napirendi pontot.

2. napirendi pont:
A levezető elnök felkéri a szavazati jogú intézményi küldötteket a jelöltek állítására.
A levezető elnök felkéri a szavazati jogú intézményi küldötteket a jelöltek állítására. A 14 fő jelölt ajelölést
elfogadta, majd röviden bemutatkoztak.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kaposvári Petra
Ignácz Máté
Varga Péter
Sztaskó Daniella.
Volentér Nóra.
Várhegyi Donna
Madai Márk.
Füle Barnabás.
Kordás Levente
Nagy Martin.
Halász Imola.
Melis Vivien
Nagy Luca
Tóth Zsófia

A szavazás megkezdése előtt a levezető elnök kitér a jelölés menetére és a szavazólap használatára, a
szavazás és az érvényesség megállapításának módjára, valamint arra, hogy a megrongálódott szavazólapok
a Mandátumellenőrző Bizottságnál cserélhetőek le!
Levezető elnök a szavazást lezárta, az urna átadásra került a szavazatszámláló bizottság részére.
A levezető elnök bejelentette, hogy közben 3 fő eltávozott, így 27 fő foga szavazni.
Szavazás:
A szavazatok összeszámolását követően a levezető elnök ismerteti az eredményt.
Megrongálódott helyett kiadott szavazólapok száma: 5 db
Szavazatok száma: 27 db
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Érvénytelen szavazat: O db
A Pest megyei regionális diákparlament által delegált tagok:
Ssz.
1.
~

Delegált neve
.

Intézménytípus/
képviselt korosztály

Ignacz Máté

Gimnázium

Madai Márk

Gimnázium

3.

Füle Barnabás
Várhegyi Donna
~ Kaposvári Petra
6.
Halász Imola
7.
Volentér Nóra
8.
Sztaskó Daniella
9.
Kordás Levente
10. Nagy Martin

Általános Iskola
Általános Iskola
Gimnázium
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola
Általános Iskola

11.
12.

Általános Iskola
Általános Iskola

~

Melis Vivien
Tóth Zsófia

Az intézmény pontos megnevezése
Jószef Attila Gimnázium Közgazdasági
Szakgimnázium
Damjanich János Gimnázium és
Mezőgazdasá~i Szakképző Iskola
Laky Ilonka Altalános Iskola
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola
Jászkarajenői Széchenyi István Általános
Iskola
Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Tolnay Lajos Általános Iskola

Szavazat
26 db
24 db
24
21
15
14
14
13
13
10

db
db
db
db
db
db
db
db

10 db
10 db

Póttagok:
Ssz.
1.
~ 2.

Póttag neve
Nagy Luca
Varga Péter

Intézménytípus/
II
Az intézmény pontos megnevezése
képviselt korosztály I
Általános Iskola
Kakucsi Általános Iskola
Általános Iskola
Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

Levezető elnök megköszöni a részvételt és bezárja a regionális diákparlamentet.
Megválasztott küldötteknek és póttagoknak az adatkérő lapokat ki kell tölteni.
A jegyzőkönyv 1 db eredeti példányban készült.
K.m.f.

~

jegyzőkönyv vezető

jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:
~ Jelenléti ív
Ügyrend
Intézményi delegáló dokumentumok
Benyújtott intézményi DÖK javaslatok
Szavazólapok
Megbízólevelek (P0K vezető által kiállított)

jegyzőkönyv hitelesítő

Szavazat
9 db
8 db

