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Alsó tagozat
Az általános iskola csengetési rendjének változása, az udvari
szünet/gyermekek elvitelének időpont változása
Információ, ennek oka
- 3./4. osztály (1,5 órán keresztül ebédidő tájékán nincs tanítás az udvari
szünet kitolása miatt 12:15-13:15) - ésszerű?
- Ezáltal későbbi elhozatali időpont
A Kréta használata során az órarend készítésekor az alsó tagozat
csengetési rendjét a felső tagozatéhoz és a gimnáziuméhoz kellett igazítani.
Ugyanúgy több órát is meg kell adni fixen - nem olyan egyszerűen
lehetségesek már egyéni igazítások.

Nyitott:
1,5 óra „szünet” pedagógiailag ésszerű? A gyerekeknek ez valószínűleg
tetszik.
Kommunikáció iskola – szülők
Nem kielégítő tájékoztatás iskolakezdéskor (különösen hivatalos Coronatájékoztatás; alsó tagozat csengetési rendjének változása)
A felkészülés az új tanévre nagyon turbulens volt – a Corona miatt és az
Oktatási Hivatal (gyakran rövid határidejű) szabályai miatt az iskola
munkatársai nagyon el voltak foglalva. A köszöntő konferencián egy héttel
az iskolakezdés előtt elhangzottak az intézkedések – az SZM kapott
meghívást erre.
Covid-19 intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást csak az iskolavezetés
irodáján keresztül lehet kiküldeni. A szülők megértését kérik, amennyiben
ezek az információk kezdetben nem kerültek mindig időben kiküldésre.
Az egyes osztályfőnökök feladata a további fontos információk küldése a
szülőknek (órarend, csengetési rend).
Természetesen éppen ennek a tanévnek kezdetekor lépett fel szabályos
információs áradat. Tervben van ennek optimalizálása.

Az alsó tagozatos új tanítókról tájékoztatás / ill. köszöntésük
Az új tanárok a köszöntő konferencián kerültek bemutatásra. Az SZM kapott
meghívást erre. Az új tanárok hagyományosan a szülői értekezleten
mutatkoznak be a szülőknek.
SZM megjegyzése:
Az SZM tervezi, hogy iskolai konferenciákon is pontos jegyzeteket fog
készíteni és a szülőket a következőkben ilyen változásokról tájékoztatja.
Információ a szülőknek az egyes osztályokban történő tanári változásról, a
tanárok elérhetőségével együtt.
Az osztályfőnökök feladata esetleg az órarend küldésekor, hogy
tájékoztassák a szülőket az osztályok szaktanárairól.
Legkésőbb a szülői értekezleten rendelkezésre állnak a tanárokról
tájékoztatások és az elérhetőségük.
A címek általában a következők szerint alakulnak:

keresztnév.vezetéknév@audischule.hu
Így minden tanár és munkatárs elérhető.
Gardrób
Mi a terv télre?
-> időhiány miatt: a szülői értekezlet kérdéseinek listájára kerül
Iskolatáskák
Nagyon nehéz iskolatáskák: megoldás pl. a szükséges tananyagról történő
egyeztetés
Iskolai padok használata?
-> időhiány miatt: a szülői értekezlet kérdéseinek listájára kerül
Alsó tagozat koordinációs csapat
Van egy elérhetőség szülőknek, ami nem egyből az iskolavezetésnek szól?
A szülők használják a titkárság e-mail címét:
piroska.szabone@audischule.hu
Alsó tagozat vezető
Van már kilátás egy új alsó tagozat vezetőre?
Van egy alsó tagozat koordinációs csapat.
Még mindig zajlik a pályáztatás az új alsó tagozat vezető pozícióra a ZfA-n
(Külföldi Oktatási Ügyek Központja) keresztül. Azonban a jelenlegi helyzet
miatt nehézségekbe ütközünk (pl. külföldi tartózkodás + Corona), így kicsi az
esélye, hogy valakit a 2021/22-es tanév előtt találjunk erre az állásra.
Fertőtlenítőszeradagoló
„szappanos“ – esetleg csökkenteni a kiadási mennyiséget?
Megkérdezik, hogy ez lehetséges és ésszerű-e.

Felső tagozat (SEK)
Nehéz iskolatáskák
Esetlegesen az őszi szünetben a polcos szekrények helyett zárható
szekrények kerülnek elhelyezésre a tantermekbe a taneszközök tárolására.
Így a továbbiakban is lehetséges az alapos fertőtlenítés.
Az iskolavezetés kezdeményezi, hogy a tanulók maguk (esetleg a DÖK
tagok által) egyeztessenek a szaktanárokkal és beszéljék meg, hogy mindig
az összes tananyagot (főleg könyvek) kell-e hozniuk minden órára.
Házi feladatok Moodle/Kréta
Milyen felületre töltik fel a házi feladatokat/tartalmakat?
Házi feladatok és tartalmak kizárólag a Moodle felületen kerülnek közlésre.
A Kréta csak az osztálynaplót helyettesíti.
A szülők türelmét kérik. Amennyiben a negyedév végén semmilyen jegy
nem található, akkor az érintett szaktanárt kell megszólítani.
Csengetési rend - változás
A csengetési rendet (szünetek ideje) meg kellett változtatni (10 perc), hogy a
Menza használata a Corona-intézkedésekkel összeegyeztethető legyen. Az
intézkedések betartása nagyon nagy ráfordítást igényel.
A megváltozott időpontok láthatóak voltak az órarendekben.

GIMNÁZIUM
Csoportmunkák osztályon belül
… Corona-időkben ?
Csoportmunkák lesznek: Az osztályon belül állandó legfeljebb 4 fős
tanulócsoportokat alakítanak ki, mely az egész időszakra így marad.
Digitális oktatás
Amennyiben újra otthoni digitális oktatásra kerülne sor, lehetne akkor a
gyereknek fix időpontjaik a tanárokkal, hogy kérdéseket tisztázzanak és
együtt új tananyagot átbeszéljenek?
Ahogy múlt tanévben a tavaszi szünet után bevezetésre került, ebben az
esetben a tanulók megint egyénileg egyeztethetnének időpontokat és külső
szolgáltatón (pl. Jitsi) keresztül kommunikálhatnának.

ÁLTALÁNOS TÉMÁK
Szülői kérdések „szülői értekezletek"-re
Hogyan, mikor és hol lehet leadni a szülői értekezletre szánt szülői
kérdéseket?
A kérdéseket az osztályfőnököknek küldjék.
Szülői munkaközösség bevonása
Hogy látja az iskolavezetés a szülői munkaközösséggel történő közös
munkát?
Jelenleg: a szülők panaszkodó helye.
Az iskolavezetés pozitívan tekint a szülői munkaközösséggel közös munkára
és továbbra is 6 hetente szeretne találkozni ebben a körben.
Az iskolavezetés szeretné, ha bizonyos kéréseket vagy esetleg panaszokat
a szülői munkaközösség már előzetesen „kiszűrne”, ill. meg is válaszolna.
A szülői munkaközösség pozitívan tekint a közös munkára, szülői
megkereséseket adott esetben szívesen továbbít és a „Steuergruppe”-ba,
irányító csoportba történő bevonása által, alakíthatja az iskola fejlődését is.

Lázmérés
Eső esetén hogyan mérnek lázat?
Rossz idő esetén az aulában történik a lázmérés. Senkinek nem kell kint az
esőben várakoznia.
SZM megjegyzése: Az iskolavezetés nem tervezi a testhőmérséklet
mérésére hőkapuk beszerzését.

Kantine
A menza állásfoglalása, ill. tájékoztatója a legutóbbi kérdés kapcsán
Kovácsné Maráczi Ilona már küldött e-mailt az új megállapodásokkal az
SZM-nek. A szülői munkaközösségi tagok továbbították a szülőknek.

Kréta
Csak magyar – nehéz a német szülőknek és diákoknak
Egy lehetőség idegennyelvű honlapok esetében a „Google Chrome“
böngészőt
használni.
Azzal
minden
honlapot
teljesen le
lehet
fordíttatni.

SZÜLŐKNEK SZÓLÓ KÖZLEMÉNYEK

!

Elhozatal az iskolából
Nagyon kérjük a szülőket, hogy a gyermekek elhozatala után is
legyenek óvatosak a munkatársi parkolóban.
Kérjük, ne hagyják gyermekeiket ott játszani, kerékpározni vagy
szaladgálni.
Abban az időben munkatársaink is elhagyják az iskolát autóval, mely
ez által veszélyes helyzeteket idézhet elő.

!

Kérés minden autóvezető felé:
Kérjük, ügyeljen elhozatalkor az adott helyzetre, legyen figyelmes és
ennek megfelelően csökkentse sebességét.
Továbbra sem szabad vezetéskor mobiltelefont használni – kérem,
legyenek gyerekeik példaképe.

Kölcsönös figyelembevételt kérünk – gyermekeink érdekében!
Eljárási rend megbetegedés esetén
Az iskola kidolgozott egy dokumentumot, mely tartalmazza a megbetegedés
esetén követendő eljárást.
Ez a dokumentum az iskola honlapján az „Aktualitások” alatt található.

Az iskolával történő kommunikáció
Az iskolával történő jó együttműködés értelmében a szülői munkaközösség
a következő kéréssel áll a szülők elé:
Amennyiben egy probléma sok diákot/szülőt érint az egyes osztályokban
vagy az iskolában, melyet nem lehet közvetlenül megoldani az
osztályfőnökkel, akkor kérjük, írjanak e-mailt az érintett osztály szülői
munkaközösségi tagjának vagy közvetlenül a szülői munkaközösség
vezetőknek aggályaikkal vagy kérdéseikkel kapcsolatban. Ott össze lehet
gyűjteni ezeket a kérdéseket és továbbításra kerülnek az iskolavezetés felé.
Következményképpen szükséges lehet esetleg egy találkozó vagy
tájékoztató értekezlet. Ez majd akkor kiderül.
Olyan problémák és konfliktusok esetén, melyek néhány szülőt és
gyermeket személyesen érintenek, a következő sorrend betartását kérjük a
megoldás megtalálásához:
1. Szaktanár
2. Osztályfőnök
3. Tagozatvezetés ill. alsó tagozat koordinációs csapat
4. Iskolavezetés

Természetesen az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján a
szülők közvetlenül is fordulhatnak az iskolavezetéshez.
Bárminemű kommunikáció esetén szeretnénk mindenkit emlékeztetni, egy jó
és pozitív együttműködés értelmében mindig ügyeljünk az udvarias és
tapintatos beszédre, valamint az értékbecslő bánásmódra.
Ezért kérjük, hogy a kritikus vagy esetleg érzelemmel telített helyzeteket is
higgadtan és nyugodtan kezeljék.
Ezt nagyon köszönjük Önöknek,
a szülői munkaközösség

Nyitott témák maradtak:

Következő megbeszélés időpontja: később kerül meghatározásra
A jegyzőkönyvet a jelenlévőkön kívül az alábbi személyek kapják:
Iskolavezetés

A jegyzőkönyvet vezette:
A résztvevő szülői munkaközösségi tagok jegyzetei alapján, Eder Brigitta

