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2013. február 19-i Szülők Tanácsa ülés emlékeztetője 
 
 
 

Résztvevők: Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató és SZT tagok (jelenléti ív) 
 

Napirendi pontok:  

 

1. Az első félév eredményeinek áttekintése:  

 

Az első félév nagyon jól sikerült: 

 az iskola tanulmányi átlaga 4.48 (tavaly 4.43) 

 109 kitűnő és 152 jeles tanuló  

 alsógimnazistáknál a legjobb tanulmányi eredménnyel az 5.a osztály 

rendelkezik, az 5.b követi 

 felsősöknél a legjobbak a 9.ny és a 11.c holtversenyben 

 12-en buktak összesen 14 tárgyból. 

 

Pozitív tendenciák: 

 nagyon sok diákunk nevezett be a különböző tanulmányi versenyekre 

 a versenyek szervezésében is egyre több feladatot vállal az iskola 

 az OKTV-s tanulmányi versenyek jól sikerültek: 

o összesen 116-an jelentkeztek 

o a 2. fordulóra 28-an jutottak tovább (egy döntős már biztosan van, a 10-

ikes Tamási Gábor) 

 a DÖK életre kelt: 

o Halloveen parti 

o készül az etikai kódex 

o röpiláz verseny: a dunaharaszti  Baktay gimnáziummal közösen, 

összesen18 csapat nevezett be  

 

Negatív tendenciák: 

 az igazolt hiányzások jelentősek! Abban az osztályban jó az átlag eredmény, 

ahonnan keveset hiányoznak.  

 újabban rengeteg az adatszolgáltatás. A tanárok fáradtak. Ezen felül az 

átmeneti állapot bizonytalanságával is meg kell küzdeniük.  

 

2. Az intézmény működéséhez kapcsolódó információk: 

 iskolánk 2013. április 1-el kerül át a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központhoz. Az SZT bízik abban, hogy az összes érintett iskolapolgár számára 

a váltás észrevétlen lesz.  

 a menza megújult. Decembertől már helyben főz a Háncs Kft. Örömteli, hogy 

az ebédet választó diákok száma folyamatosan emelkedik, már 100-al több 

diák veszi igénybe az iskolai étkezés lehetőségét.  
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 épület karbantartás-felújítás hiánya: az esővíz beszivárog a csatornarendszer 

hibája miatt, az álmennyezeti gipszelemek eláztak és az így megnövekedett 

önsúlyuktól lepotyogtak. (Szerencsére nem történt baleset, éppen akkor senki 

sem tartózkodott alattuk.) A csatornarendszert nagyon gyorsan, a polgármesteri 

hivatalba történt bejelentés követő egy héten belül kijavították. 

 jó hír, hogy a Szigetszentmiklós önkormányzata pályázatot nyújtott be az 

iskola épületének energetikai felújítására. Ez többek között magában foglalja a 

tető szigetelését és a fűtés korszerűsítését is.  

 készül az új Pedagógiai Program: 

o  rengeteg értekezletre volt szükség a kidolgozásához 

o az SZT március 1-én kapja kézhez, a véleményezésre 3 hét áll a 

rendelkezésünkre 

o március 31-ig kell véglegesíteni és lezárni 

 az új SZMSZ elkészítésére nincs kitűzött határidő 

 az új Házirend bevezetése a közeljövőben várható  

 készül az iskola új honlapja 

 az intézményvezetői pályázat nem került még kiírásra, márciusban változik a 

jogszabály 

 

3. A közeljövő fontosabb programjai: 

 20. Batthyány Kázmér Tudományos Napok: 2013. február 25-28. között 

 Művészeti Est:  2013. március 1-én (pénteken) 18 órától 

o minden osztály 3 tálca édes és 3 tálca sós süteménnyel járul hozzá az est 

alatt működő büféhez 

o a bevételt az iskola kulturális életének fejlesztésére fordítják 

 

4. Szülők Tanácsa kérdőív: 

 nagyon sokan, több mint 450 szülő töltötte ki és küldte vissza 

 a szöveges észrevételek száma is jelentős, meghaladja a 350-et 

 a feldolgozásuk folyamatban, kiértékelésük és az eredmény összefoglalása 

március első felében várható.  

5. Szakkörök és csoportbontások szülői finanszírozása: 

 ez a gyerekeink fejlődése érdekében közösen vállalt teherviselés. Mivel a 

tanrend erre épít, kiemelten fontos a vállalt kötelezettségeink betartása. 

 az SZT az iskola vezetésének egyetértésével a következő döntéseket hozta: 

o a 2012/13-as tanévben az alapítványi befizetéseket 100%-osan  teljesítő 

osztályok jutalma, hogy a következő tanévben egy osztálykirándulásra 

felhasználható szabadnapban részesülnek. 

o az esetleges felmentési kérelmeket az osztály SZT képviselőjének kell 

címezni. Az elbírását az osztályfőnökből, az adott osztály SZT 

képviselőjéből és az SZTOB egyik tagjából álló 3 fős bizottság végzi. 
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o a 2011/12-es tanévben 100%-osan befizető osztályok számára az SZT 

kezdeményezi az érintett tanévre vonatkozó szabály alkalmazását, az 

1000 Ft/fő jutalom visszatérítését az osztálypénztárba.  

6. További érintett témák: 

 felsőoktatási felvételik:  

o a felvételi tájékoztató 2 hónappal később jelent meg 

o 2013. március 1-ig lehet az előrehozott érettségikre jelentkezni 

o pályaválasztási beszélgetések: kötetlen beszélgetés a volt diákokkal 

o külön köszönet Szerticsné Pinczés Mária tanárnőnek a továbbtanulási 

lehetőségek feltérképezéséért és a tájékoztató elkészítéséért. Ez az 

iskola honlapjáról letölthető.  

 Kázmér Bál: 

o jól sikerült a népi tánc, a hagyományt folytatni kell 

o  kevés vendég 

o a következő tanév első SZT ülésén vissza kell térni a témára 

 

SZTOB 


