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Általános iskola: 
 
1. Szüneti felügyelet 

A kötelező döntések meghozatala előtt meg kell várni a kormány döntéseit. Javaslatra 
került a Győrújbaráti tábor bevonása. 

 
2. Testnevelés óra 

Az általános iskolai testnevelés óra többször tanulószoba vagy séta formájában valósult 
meg. Ennek oka a kormány Korona-bejelentései által támasztott követelmények, melyek 
sűrűn változnak, ezzel is nehezítve a kommunikációt. 

 
3. Sport szakkör 

Több szülő aggódik a sport szakkörök miatt. A sportolás lehetősége továbbra is nagyon 
fontos az iskolának, így a lehető leghamarabb felajánlásra kerül, beleértve a délutánt is. 

 
4. Édességek a tízórais dobozban 

A szigorú higiéniai előírások értelmében nem oszthatják meg egymással a gyermekek 
az édességeiket. Mivel az iskola nem tilthatja meg az édességek behozatalát, így a 
szülőknek közösen kell osztályszinten döntést hozniuk. 
 

5. KRÉTA 
A KRÉTÁN keresztül többször érkezik dícséret, de a szülők nem tudják pontosan, hogy 
ez kitől és milyen okból származik. A főigazgató javasolja, hogy ilyen esetekben keressék 
fel az osztályfőnököt vagy ha szükséges küldjön E-Mailt az illetékes tanárnak. Ezen új 
tapasztalatok alapján tudják az osztályfőnökök a rendszert módosítani. 
 

6. Kommunikáció tanári konferencia 
A szülők kérése, hogy megismerhessék az iskola tanári konferenciáján bemutatott 
stratégiai célokat, mint például a DaF/DFU-t, a MINT-Projektet stb. E kérésnek a 
főigazgató szívesen eleget tesz. A legutóbbi tanári konferencia jegyzőkönyve hamarosan 
továbbításra kerül a szülői szervezet részére. Az Audi Hungária Iskola hamarosan 
megújuló honlapján lényegesen átláthatóbb lesz a különböző koncepciókra való 
átirányítás. A szülői szervezet értesíteni fogja a szülőket, hol találhatóak pontosan a 
koncepciók. 

 
Felsőtagozat: 
 
Az új koncepció 

Az új koncepcióval kapcsolatban számos kérdés merült fel a szülők részéről, leginkább 
az eltérő értékelési rendszerrel kapcsolatban. Március/április körül tervez a főigazgató 
egy online zajló információátadást, melynek során a sikeresen működő új koncepciót 
elismétlik az 5-7 osztályos tanulók szüleinek, bemutatják a DaF/DFU koncepciót továbbá 
lehetőség nyílik felmerült kérdések tisztázására. 

 
 



Gimnázium: 
 
1. Érettségi/ előrehozottérettségi. Milyen lehetőségek vannak? 

A koronajárvány miatt elmaradtak az érettségivel kapcsolatos szülői értekezletek. Ebből 
kifolyólag beszerezte az intézmény az ún. Zoom Professional programot, hogy lehessen 
online megbeszéléseket szervezni. 
A DIA (8-10) valamint az érettségi témájával foglalkozó – beleértve az előrehozott 
érettségit is – információkat március/ áprilisra tervezik. 
A főigazgató felhívja rá a figyelmet, hogy a Moodle rendszerben van egy mappa, amely 
sok információt tartalmaz a 11. 12-es évfolyamosok számára az érettségivel 
kapcsolatban. 
Halaszthatatlan kérdésekkel az érettségikoordinátorhoz (Regel úrhoz) is lehet fordulni.  
 

2. Digitális oktatás/ magas elvárások/ szóbeli jegyek 
A szülők többet szeretnének tudni arról, hogy mi alapján kerülnek értékelésre az online-
tanórákon a szóbeli jegyek. Főigazgató: a tanárok által készült egy táblázat, melyben 
pontos meghatározásra kerültek a a tanulók egyéb teljesítményei és munkái, amihez 
tartaniuk kell magukat. Felmerülő kérdések esetén elsősorban az illetékes tanárhoz 
forduljanak a szülők, E-Mail esetén CC-be tehetik a főigazgatót, Corinna Weschét, vagy 
Dirk Lange-t, vagy Alexander Regel-t. 
A 11. évfolyam nemrég rengeteg vizsgát írt és lényegesen gyengébb osztályzatokat 
kaptak. Dirk Lange felhívja a figyelmet, hogy a vizsgákon látható, hogy kik azok akik 
felelősségteljesen és saját erejükből dolgozzák ki a feladatokat. A főigazgató elismeri 
egyes tanulók teljesítményének csökkenését és nyelvi hiányosságait. Ezért a téli 
szünetet követően a főigazgató még inkább megköveteli, hogy a tanárok rendszeres 
online konzultációkat kínáljanak a flip class módszerrel. Másodsorban emelkedik a 11. 
és 12-es osztályokban a vizsgák száma. Harmadszor pedig a tanárokat arra kérjük, hogy 
a hiányzó beadandókat gyorsabban jelezzék vissza a szülőknek; és a szülők 
természetesen bármikor a tanárokhoz fordulhatnak. 
Javasolták, hogy a tanulók vizsgáit hosszabb időre adják ki áttekintésre. Az iskola 
vezetése ellenőrzi, hogy a teljes visszaadás jogilag megengedett-e. 
Az érdemjegyek bonyolult átszámítása ismétlésre kerül az 1. alatti rendezvényeken.  

 
Általános: 

 A szülők észrevétele alapján, néhány tanuló hozzáfért olyan internetes 
tartalmakhozaz informatika órán, amelyek nem alkalmasak kiskorúak számára. Az 
intézményben lévő számítógépek védve vannak. A tanulói WiFi csak célirányosan 
kerül feloldásra. A magán WiFi-n keresztüli hozzáférést azonban nem lehet teljesen 
megakadályozni.  

 Mindenki érdeke, hogy az 5-8. osztályos tanulókat a felelősségteljes mobiltelefon 
használatra tanítsák. A szülők tájékoztathajták és képezhetik egymást, hogy milyen 
nevelési intézkedések lehetségesek. Az iskola tantervei sokféleképpen foglalkoznak 
a felelősségteljes felhasználással.  

 A hitközség új tanárt biztosít a hitoktatáshoz az általános iskolában és a 8. 
évfolyamon. 

 Mivel jelenleg sok sportegyesületben nincs rendszeres működés, gyakran a 
sportigazolványok kiállítása sem lehetséges. Az ezzel kapcsolatos intézkedéseket 
a főigazgató tisztázza a gazdasági irodával.  

Nyitott témák: - 
 

Következő megbeszélés időpontja: 
 
Március utolsó hetén, a konkrét időpontra a SZM tesz javaslatot.  

 
A jelenlévőkön kívül ki kapja meg a jegyzőkönyvet? 
Az iskolavezetés 

 
 
A jegyzőkönyvet vezette:  Dittes Adrienn 


