Diákközgyűlés-jegyzőkönyv
2013. október 21.

12 osztály DÖK-képviselőinek (5.a, 5.b, 7.a, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a, 10.b, 11.b, 11.c, 12. b)
és az iskola vezetőségének részvételével 2013. október 21-én lezajlott a diákközgyűlés,
melynek során a diákok feltehették kérdéseiket, illetve különböző problémákat vethettek fel.
Ezekre az iskola vezetősége igyekezett megoldást találni.
Kérdés: Miért szűnt meg az iskolarádió? Milyen feltételek mellett indulhatna újra?
Az volt a legfőbb probléma a rádióval, hogy csak zene szólt, nem volt semmiféle műsor.
Emellett a tanárikban nagyon hangosan szól a hangszóró, ami zavaró lehet a tanárok számra.
A rádió akkor indulhat újra, ha alakul egy „team”, akik műsorokat készítenek. Ha ez a team
összeállt, és vannak műsorterveik, akkor ismét egyeztetni kell az igazgatósággal, hogy heti
hány alkalommal szólhat a rádió.
Kérdés: Lehetne-e beszélni a menza minőségének javításáról a menza üzemeltetőivel?
A menza üzemeltetéséről a Szigetszentmiklós Város Önkormányzat EGOMIR gondoskodik. Ha
probléma van a menzával, akkor ezzel közvetlenül hozzájuk is lehet fordulni. Emellett célszerű
a problémákat napra pontosan írásban összegyűjteni (akár fotóval dokumentálva), és
eljuttatni az iskola vezetésének, akik továbbítani fogják az üzemeltetőnek.
Felvetés: Az udvari focikapu mögötti háló teljesen tönkrement már.
Amint lehet, gondoskodunk a javításáról/cseréjéről.
Problémafelvetés: WC-k, zuhanyzók, öltözők állapota
- Fiú öltözőben a zuhanyzók nagyon rossz állapotban vannak (főleg a zuhanyrózsák)
Amint lehet, gondoskodunk a javításáról/cseréjéről.
-

Női öltözőben nincs tükör (állítólag a 6.b-sek tették tönkre a régit)
Amint lehet, gondoskodunk a cseréjéről.

-

A WC-kben nincs szappan és WC-papír
Ezzel kapcsolatban korábban több probléma is felmerült. A szappanok gyakorlatilag
azonnal eltűnnek. A WC-papírral pedig rongálások is történtek: volt, hogy attól dugult el
az egyik földszinti WC, hogy valaki 8-10 teljes guriga WC-papírt tömött a csőbe. Ilyen
feltételek mellett értelmetlen lenne szappant vagy papírt helyezni a mosdókba.

-

A kézszárítók nem mindenhol működnek
A nem megfelelő használat, illetve a rongálások miatt állandóan tönkremennek.

-

A takarítónők bármikor bemennek a fiúvécékbe a takarító-felszerelésekért
Talán ezzel kapcsolatban megoldás lehetne, hogy ha a külső és a belső helyiség között
egy csapóajtó kerülne felszerelésre. Felmérjük ennek lehetőségeit, és ha az épület
tűzbiztonsági szabályzata ezt lehetővé teszi, akkor – amint lehet – gondoskodunk ilyen
jellegű elválasztó ajtók felszereléséről.

-

Nagyon kevés a hely az öltözőkben most, hogy több osztálynak is osztoznia kell rajtuk
Bármennyire szeretnénk is, ezen jelenleg nem tudunk javítani. Új öltözőpadok kerültek
elhelyezésre az öltözőkben, de ennél többet egyelőre nem tudunk tenni.

Felvetés: Még mindig kevés a biciklitároló
Ezzel az a probléma, hogy ha újabb tárolókat szerzünk be, nem tudjuk őket hová elhelyezni,
ugyanis tűzbiztonsági szempontból fontos, hogy az épület akadálymentesen körüljárható
legyen. Fel fogjuk mérni, hogy a díszudvartól balra, a kerítésen belüli füves részen
elhelyezhetőek lennének-e további biciklitárolók, és ha igen, be fogunk szerezni még
tárolókat.
Kérdés: A csocsót miért csak 16.00 óráig lehet használni?
A házirend szerint 16.00 óra után a diákok kizárólag várakozás céljából tartózkodhatnak az
iskolában, akkor is csak az aulában, a foteleken. Az iskolában tanári ügyelet szintén csak
16.00-ig van, ezután a portás felelős az aulában történtekért, neki pedig nem tartozik a
munkakörébe, hogy a csocsóasztalra figyeljen. Ebben a kérdésben a nevelőtestület hozhat
módosítást, így majd egy következő nevelőtestületi értekezleten fel fogjuk vetni a problémát.
Felvetés: Szalagavató bál leredukálása
Az utóbbi években az volt a jellemző, hogy a vacsora után a végzősök átmentek máshová
bulizni, a családtagok pedig hazamentek, így alig maradt ott valaki. Emellett szülők vetették
fel, hogy a jegyek és a vacsora kifizetése igencsak megterheli a családi kasszát. Ezek miatt
gondolta úgy a nevelőtestület, hogy a szalagavatóra a régi keretek között már nincs igény.
Mivel most a végzős osztályok részéről felmerült, hogy az ő véleményüket ezzel kapcsolatban
nem kérték ki megfelelően, így a vezetőség beleegyezik, hogy a táncok bemutatása, és a
szülőkkel, tanárokkal való keringő után egy órán keresztül szólhat zene (számítógépről/CDről). Ehhez minden végzős osztálynak előzetesen le kell adnia egy 5-5 számból álló dallistát.
Felvetés: Kázmér-bál megszüntetése
Mivel az utóbbi években egyre kevesebb vendég jött el, és a közönséget szinte kizárólag a
szervező 9. évfolyam, illetve a táncokat előadó 10. évfolyam adta, így a bál megszervezése
veszteséges volt. A nevelőtestület úgy látta, nincs igény a bálra. Most azonban egyes osztályok
jelezték, hogy ők szerettek volna részt venni rajta. Az igazgatóság azt kéri a DÖKképviselőktől, hogy mérjék fel, hány jegyet tudna eladni az osztályuk. Ha valóban komoly
érdeklődés mutatkozik, felvetjük a nevelőtestület előtt a diákok kérését a bálra vonatkozólag.
Egyéb tárgyalt témák:
Hűséggel és Bátorsággal nap: tavaly a szülők részéről indult kezdeményezés ezzel
kapcsolatban, ami idén elmaradt. Mivel tavasszal kezdődik az épület felújítása, érdemes lenne
megvárni, mi az, ami esetleg nem kerül renoválásra, és akkor jövő ősszel ezeknek a
munkának az elvégzésére lehetne újra Hűséggel-napot szervezni.
Etikai Kódex: tavaly ezzel kapcsolatban kitöltettünk kérdőíveket a diákokkal. Ezeknek az
összesítése, illetve az eredmények alapján a Kódex összeállítása már az idei tanévre maradt.

DÖK-vezetőség: egyelőre még nem került sor az igazgatói poszt átadására. Jelenleg több
pályázó is van a posztra, akik pályázatot fognak benyújtani november 5-ig.
Problémák a tanárokkal, tantárgyakkal kapcsolatban: minden probléma, felvetés legyen
írásban lejegyezve, dokumentálva, és így kerüljön továbbításra az iskolavezetés felé és/vagy a
minoseg@bkgsz.hu címre, mert a pletykaszinten terjedő történetek nem kerülnek
kivizsgálásra.

