Batthyány Kázmér Gimnázium
Szigetszentmiklós
Szülők Tanácsa

Jegyzőkönyv
BKGSZ SZT ülés: 2013. október 09. 18.00
A jelenléti ív aláírása alapján az elnök megállapította, hogy a többség jelenléte
(20 osztály képviselői, a 21-ből) döntőképessé tette az ülést.
Iskola Vezetőségének tájékoztatója:
Igazgató: Kissné Hegedűs Éva
Az eredetileg tervezett három igazgatóhelyettes helyett ketten maradtak: Tóth
Lászlóné és Nagy Judit
1.

Tankönyvek:
a.
KELLO megnyitja a visszárus felületét 2013.10.10-15.-ig Akinek
mégsem kell valamelyik tankönyv, azt vissza lehetne adni, de a
pótrendelésekre ez nem vonatkozik.
b.
vannak még olyanok, amelyek nem érkeztek meg (osztályfőnök,
tanári példányok)
c. az Ingyen tankönyvesek által megrendelt könyvekről, illetve a
pótmegrendeléses könyvekről a KELLO tájékoztatott, miszerint: náluk,
és a Kiadóknál is elfogyott, ezért újra kell nyomtattatni azokat. Az
elmúlt héten történtek részteljesítések, de sok hiányzik még.
Kasza István: hallott arról, hogy folyamatban van a KELLO elleni per
megindítása.

2.

Finanszírozás: nincs finanszírozási gond, a pedagógia programban tervezett
tevékenységek finanszírozva vannak.
a.

Heti 1227 órát tartanak most

b.

minden órát áprilistól az állam finanszíroz

c.

összesen 54 státusz van

d.

+2 óraadó, + 1 fizika „áttanító” a Bíró L. Ált. Iskolából

e.

tavaly ilyenkor 41 státusz volt

f.

+ iskolatitkár, 2 laboráns lett felvéve

g.

+ ½ iskola-pszichológusra is van hely, ez még nincs betöltve

h.
a pedagógia asszisztens helyeket nem kapták meg, mert az csak
Általános Iskoláknak „jár”, Gimnáziumnak nem.
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3.

4.

5.

6.

7.

Új tanárok:
a.

jól sikerült kiválogatni Őket

b.

az óralátogatások elkezdődtek

Csoportbontások:
a.

nyelvtan esetében is

b.

testnevelésből fiú/lány csoportok kerültek kialakításra

Szakkörök:
a.

van olasz

b.

új sportok

c.

azok nem indultak, amelyekre 1-2 jelentkező volt

d.

60 szakkör indult

e.

korrepetálások is indultak

i.

matekból minden évfolyamon van korrepetálási lehetőség

a.

46 fakultációs csoport, 10-től kezdve külön csoportban

a.

5-ben kötelező és ingyenes

b.

valószínűleg Oázis, várhatóan novembertől

Faktok:

Úszás:

c.
az 5.-es szülők kérték annak vizsgálatát, hogy 2 óra kerüljön
összevonásra, mivel 1 órában kevés az úszásra fordítható nettó idő.
Ennek a vizsgálata folyamatban van.
8.

Orientációs sávok: a ped. program célkitűzései és a gyakorlat között eltérés van.
a.
a tanárok által az lett kimondva, hogy megalapozza a faktokat,
ezért azok is felvették, akik nem bírják (heti 43 óra), mivel a
későbbiekben nem akarták elveszíteni a fakultáció lehetőségét.
b.
eredetileg az orientációs sáv célkitűzése az adott tantárggyal
történő mélyebb ismerkedés, a fakt választás megkönnyítése volt.
Kissné H.Éva ig.: a tavalyi pedagógiai programban szerepelt, amit
elfogadtak.
Talán nem tisztázottak kellően, hogy mit jelent az
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orientáció, de nem épülhet erre a fakt. Az iskola vezetősége elvitte a
tisztázás feladatát.
9.

Kérdések:
a.
Kötelező testnevelés felmentés: van és lehet kérni, ha sportol,
akkor igazolást kell kérni az egyesülettől és azt mellékelve, az
igazgatónőnek kell címezni a kérést. Fontos, hogy első vagy utolsó
órákra vonatkozzon a kérelem, mivel a „lyukasórák” alatt a felügyelet
nem megoldott.
b.

Új tanárok elérhetősége a honlapra: hamarosan felkerül

c.
Rajztanár kérdése: rajzeszközök, házi feladat a nagyoknak,
szakkör…
10. Középtávú irányok és célok:
a. Teljesíteni az új Pedagógiai Programot
b.
Bővíteni, felújítani az iskolát: EGOMIR-ral már beszéltek, Városi
pályázattal – tavasszal kezdődik a felújítás (nyílászárók, szigetelés,
fűtési rendszer)
c.
A szülők kérték, hogy a felújítás alatt az oktatás zavartalansága ne
sérüljön.
11. Új kollégák beilleszkedése:
Kasza István: A kezdő osztályoknál sok az új tanár. Ők ismerik az iskola
filozófiáját, szellemiségét? Figyelemmel kísérik a tanításukat?
a. Jól beilleszkednek („nem kritizálták az iskolát”), nagyon igyekeznek.
Minden új mellett van segítő tanár.
12. Minőségbiztosítás:
a. Központi ellenőrzés van. = > Szakmai felügyelet => elvárásoknak
megfelelően lesz kialakítva a minőségbiztosítás.
b.
Mérés, értékelés munkaközösség jött létre. Terveik szerint:
statisztikákból, adatokból kiértékeléseket végeznek akár személyre
vonatkozóan is pl. kompetencia mérések alapján.
c.
7-8. osztályosok „ellustulnak”, újak 9NY jobban teljesítenek.
Motivációt kell találni, pl.: fakultációra mindenki bekerülhet, de nem
mindenki maradhat ott. Javaslatokat is várnak.
d. A cél az, hogy az esetleges problémák időben legyenek feltárva és
megoldva.
13. Egyebek:
Amennyiben bármilyen probléma előfordul, azt is írásban kell az iskola
vezetősége fele jelezni. Célszerű, ha ezeket több szülő is támogatja.
MAYOR elérhetősége: hamarosan megoldódik.
Gólyaavató utáni „after-party”: kivizsgálás alatt, rendőrség bevonásával
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Csatlakozott az iskola a NATEA „One Life” Bűnmegelőzési
programjához:
 7-től felfelé 1 osztályfőnöki órán, volt rendőrökből álló Egyesület
tagja(i) tart(anak) előadást a gyerekeknek. A tanároknak is lesz
ilyen oktatás.
 A szülők felé is akarnak nyitni, (pl.: szülői értekezleten) erről
majd lesz tájékoztatás.
Közösségi munka: formálódik, de a szabályok még nem tiszták.

 Alapítványok
a. Beszámolók: Kulcs a Jövőhöz Alapítvány és School-Invest
Alapítvány
b. Kulcs a Jövőhöz: év végéig még aktív.
Fizetendő 2013.09.01-től: 0,- Ft
c. Shool-Invest Alapítvány 2013. szeptember 1-től (?) 1.500,- Ft
alap +500,- Ft beruházási tartalék, azaz 2.000,- Ft/hónap.

 Szülői javaslatok
-

legyen szülői kapcsolattartás, kommunikáció
takarítás ellenőrzése
Kázmér bál legyen – megszervezzük?
legyen Salátabár az iskolában

 Étkezés



-

rossz a konyha, ellenőrizni kell, honnan szerzik be az
alapanyagokat

-

lehetne 2 menü (?)

-

+ salátabár
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SZTOB tisztújítás
Elnök: Kasza István
Tagok: Csősz Hilda
Fejes Gabriella
Halászné Molnár Csilla
Szudárovicsné Csonka Petra
Bege Vencel
dr. Fehér Csaba
Hoffer Barna
Rohály István
SZTOB munkacsoportokat jelöl a feladatok megosztására.
Kihirdetés után, várja a szülők jelentkezését a csoportok kialakítására.
A napirendben megjelölt beruházások támogatási szándéka megszavazva.
Ezeknek sorrendisége, támogatás mértéke, forrásai és ütemezése a munkacsoportok
javaslata alapján, az SZTOB döntése szerint történik.
21.00 órakor az ülést az elnök berekesztette.
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