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Napirendi pontok és döntések: 
 

1. A közgyőlés elıkészítése 
A Felügyelı Bizottság tagjai a könyvelıvel áttekintették a fıkönyvi összesített kivonatot a 
2009-es év jelentéséhez, és tájékoztatták az elnökséget munkájukról.  
A jelölı bizottság tagjai megírták a tájékoztató levelet a tagok számára, amelyet a napokban 
kiküldenek. Április 17-ig várnak javaslatokat a leendı vezetıség tisztségviselıire. 
Döntés: a közgyőlés helyszíne a XIII. ker. Pedagógiai Szolgáltató Központ (Bp. XIII. 
Vizafogó u. 2/B). Az elnök legkésıbb március 24-ig elkészíti a közgyőlés meghívóját, amit 
az iroda elküld a tagoknak. Javaslat a közgyőlésen résztvevı tagok megajándékozására: 
ISZE-logo-s pendrive. 
 

2. Konferencia 
A 2010. március 27. szombatra „IKT MOZAIK – JÓ GYAKORLATOK” címmel tervezett 
egy napos szakmai konferenciánkat meghirdettük, tagjainkat értesítettük. A konferencia 
egyúttal az ISZE mint tehetségpont rendezvénye is. A program: rövid plenáris elıadások és 
interaktív szekciók, ahol a résztvevık is bemutathatják jó tapasztalataikat. A 
tehetséggondozással plenáris elıadás és szekció is foglalkozik. 
Döntés: a helyszín: ELTE Pedagogikum (Budapest, VII. Kazinczy u.23-27.). A jeletkezések 
visszaigazolásának határideje: március 20. 
 

3. Pályázatok 
A fıtitkár tájékoztatta az elnökséget a pályázatok helyzetérıl. Az OM 2009-es 
támogatásának elszámolása megtörtént. NCA-ra most pályáztunk. A TÁMOP-ban 34 
szakértınk dolgozik, a tanácsadói munka harmada kész, a tanácsadókról pozitív 
visszajelzések érkeznek. A munka augusztus végéig tart. A nem közbeszerzés alá tartozó 
kisebb iskolákból egyre több a megkeresés informatikai tanfolyamok tartására. 
 

4. Versenyek 
A Dusza programozói csapatverseny döntıje sikeresen lezajlott, színvonalas feladatokkal, 
nagy tudású tanulókkal. A versenyt támogatták: Oktatási Minisztérium, Microsoft, Balázs-
Diák, Kasperski Vírusvédelem, Panem Kiadó, Mőszaki Kiadó, I&I Informatika és Iskola 
Alapítvány.  
A Kozma Alkalmazói versenyre idén a tavalyinál többen jelentkeztek, több mint 2000 diák. 
A regionális döntıbe – amely március 20-án kerül megrendezésre - a tavalyinál kevesebben 
jutottak be. A versenybizottság döntött a témákról és készíti a 2. forduló feladatait. 
 

5. A következı elnökségi ülés ideje: 2010. április 13., kedd 17 h. 


