
2012. szeptember 4-i Szülők Tanácsa ülés emlékeztetője 
 

 

1. Az intézmény vezetősége ebbe a tanévben: 

Megbízott Igazgató:     Kissné Hegedűs Éva 

Nevelésért felelős Igazgató helyettes: Czita Zoltán 

Oktatásért felelős Igazgató helyettes:  Tóth Lászlóné 

2. Iskolánkban a tanórán kívüli rendezvények lebonyolítását az évfolyamok között 

szétosztásra kerül, hogy egyenletes legyen a leterhelés, minden korosztály a neki 

életkorban megfelelő feladat elvégzésével járuljon hozzá a közösség életének színesebbé 

tételéhez. Az Iskola vezetése fontosnak tartja, hogy a nagyobb iskolai rendezvényeknek 

legyen legalább egy állandó szervezője, aki a folytonosságot, hagyományőrzést 

garantálja. Ebben a tanévben az évfolyamfeladatok a következőképpen alakulnak: 

5. ab : gilice-műsor készítése, 1-1 dal a karácsonyi műsorban, és a művészeti esten, 

évzáró koncerten pakolás, dekorálás az aulában rajzórai munkákkal 

6. ab : giliceavató szervezése, művészeti est jegyárusítás, 1-1 dal a karácsonyi 

műsorban, és a művészeti esten, dekorálás az aulában rajzórai munkákkal 

7. ab : karácsonyi teaház, öregek otthona 

8. ab : farsang, Kázmér bál visszapakolás 

9. abc : gólyaműsor készítése, Kázmér-bál szervezése, szalagavató visszapakolás 

10. abc : gólyaavató szervezése, néptánc műsor a Kázmér bálon, papírgyűjtés 

11.c : BKTN, Művészeti est szervezése 

11.ab 12.c : okt. 23-i megemlékezés, szalagavató szervezése, ballagás 

3. Ebben a tanévben, és a következőben a március 15-i megemlékező műsort egy külsős 

programmal kerül megoldásra (koncert, filmnézés, kiállítás). 

4. A tanulmányi kirándulások rendszerében idén változások:  A 7.ab a Határon túl 

pályázaton nyert programot csinálja végig. 10.c nem megy idén Erdélybe, majd csak 

jövőre. Onnantól a 10.ab és a 11.c osztályok mennek Erdélybe. Ezzel megoldódik az a 

probléma, hogy az órarendi órákon a 11.c a 10.ab-vel van együtt, így együtt hiányoznak. 

A városi iskolát átszervezzük: a 11.ab és 12.c osztályoknak 2-szer 1 napos fakultációkra 

épülő szakmai napot szervezünk elsősorban Budapesten. A cél a polgári lét különböző 

fórumainak bemutatása, a pályaválasztás elősegítése. Összesítve a tanulmányi 

kirándulások rendszerét az idei tanévre: 

5.ab : erdei iskola 

6.ab: nincs kötelező kirándulás 

7.ab : „Határtalanul” pályázaton nyert program 

8.ab: nincs kötelező kirándulás 

9.abc : erdei iskola 

10.ab : Erdély 

10.c: nincs kötelező kirándulás 

11.ab, 11.c : 2x1 napos városi iskola 

12.ab, 13.c : 2 napos osztálykirándulás 

 

5. Az év közben kivehető tanulmányi napok száma a következőre módosul: minden osztály 

maximum 2 tanulmányi napot vehet ki.  Azok az osztályok, akiknek nincs 2  szóbeli 

vizsgája a vizsgahéten, nekik ott el kell menniük még egy napra. (Kivéve a 11.ab, 12.c az 

előrehozott érettségik miatt.) 

 



6.   Úszásoktatás: nem lehet kötelező olyan foglalkozás, amiért fizetni kell, ezért nyilatkozatot 

kell kitölteni az 5. 6. 9. évfolyamon a szülőknek, hogy szeretne-e gyermeke 

úszásfoglalkozáson részt venni. Ez azt jelenti, hogy  nem kötelező (szülői írásos 

nyilatkozattal szükséges), helyette tömegsport is választható. Pl. egyesületben résztvevő 

sportolók felmentést kaphatnak (kérelem és igazolás benyújtandó). 

7.   Változik a vizsgaterv, természettudományi tárgyakból nem kell érettségi. A vizsgaterv: 

 

8.   Szakkörök: az órarendben fix hely került allokálásra. 

9.    Kapuügyelet, nem egy személy egész nap, és nem kötelező az egyenruha viselet, kitűző 

helyettesíti. 

  



10. Alapítványi befizetések mértéke: marad a tavalyi érték. Célkitűzés: a befizetések 100% 

mértékének elérése. Szülőkkel fizetés-hiány erkölcsi jelentőségének megismertetése. 

Szülőtársamnak zsebéből veszem ki azt amit én nem fizetek be. 

 

11. Kérések a szülőkhöz: segítsenek  

 a különböző rendezvényeken – Művészeti est, Kázmér-bál, Szalagavató – dekorálásnál, 

ruhatárban, büfében, jegyárusításnál, jegyszedésnél 

 „Hűséggel és bátorsággal” napon különböző munkákban, erről listát készítünk majd 

 kirándulásokhoz és tanulmányi versenyekhez szülői kísérők szükségesek  

 egyéb eszközök beszerzésében, erről lista készül a szülői értekezletekig 

 légkondicionáló berendezés ingyenes, vagy nagyon kedvezményes felszerelésében 

(Aránytalanul magas a munkadíj a berendezés árához képest, melynek beszerzéséhez 

látszólag meg lenne a forrás.) 

12. Tudatosítani kell a szülőkkel, hogy az aktív részvételük elengedhetetlen az Iskola 

működési színvonalának megtartása és emelése érdekében. Az összefogás eredményeit 

már megtapasztalva, az elmúlt időszak eredményeiből kiindulva, további építő jellegű 

célok elérésére aktív közreműködés szükséges. 

13.   Egyenruha börze: szülői visszajelzést kér az Iskola vezetése az eddigi hatékonyságáról, 

javaslatokat a további szükségletekről, kérdés, hogy szükséges az Iskolában is szervezni. 



A jelenlegi börzék időpontjai nem tűnnek eléggé célravezetőknek. Javaslat: honlapon 

keresztül hirdetni-keresni. 

14.   Tankönyv börze a könyvtárban. A szülők figyelmét felhívni, hogy a régi,de még 

használható könyveket adják le, érdeklődés lenne a használt könyvek iránt. Javaslat: 

honlapon keresztül hirdetni-keresni. 

15.   Batthyány akadémiai kihirdetése: szülői segítséggel a diákok kis csoportos bevezetése 

tudományos területre. Szülők jelentkezését várjuk. 

16.  Működési dokumentumok felülvizsgálata:  

 Házirend, (beadási határidő, szeptember vége, véleményezve) Javaslat: a diákok 

segítsenek a házirend összeállításában, mert így a betartása esedékesebb. 

 SZMSZ és (beadási határidő, október eleje, véleményezve) A nagyobbik feladat a 

mellékletek (szabályzatok) összeállítása. 

 Pedagógiai Program (beadási határidő, november eleje, véleményezve) 

a.       Jeleztük, hogy az SZT véleményezésre 2 hét szükséges 

b.      A Házirend aktuális verziójára vonatkozóan begyűjtjük a szülők 

észrevételét. (a végleges emlékeztetőben megjelenik) 

 

17.   Gimnáziumi felvételi előkészítők: a régi formája már nem törvényes. A lehetőségek 

tisztázása folyamatban. 

18.   PMIK igazgatói kinevezéshez kapcsolódó ügyünk:  érdemi válaszok nem érkeztek, 

okafogyottá vált. Válaszlevéllel lezárható. 

 19.   PMIK finanszírozott órák kérdése: PP nélkül a válasz elfogadható, a PP említett 

csoportbontások része még nincs elvarrva. 

 20.  Alapítványi beszámolók: folyamatban.  

 21. Tisztújítások:  SZTOB változás, hogy Lukács Anikó már nem tudja vállalni, helyette 

Csilla  került megválasztásra. A többi tisztségviselő megerősítésre került. Rohály István 

javasolt  SZTOB tagok létszámának bővítése esetén. (Beszéltem vele telefonon, és 

megszavazása esetén el vállalja.) 

 22. H&B nap:  közmunka és programok. Szeptember 10-re az első vázlat a tevékenységekre 

és programokra, 14-re véglegesítés. Szervezéshez és lebonyolításhoz jelentkezőket 

várunk a majd meghirdetett felelőseknél. 

 23. SZT SZMSZ:  felülvizsgálatra fog kerülni. SZTOB kér két jelentkezőt a SZT-ból aki 

vállalja a felülvizsgálat koordinációját. 

24. Az SZT munkájának a támogatásához jogi végzettséggel rendelkező szülők 

közreműködését kérjük.  

SZTOB 

  



 

 


