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Hiányzók:  

Észrevételek, kérdések: 

 Zsanett Krüger: 
Az utolsó tantestületi ülésen alacsony volt a szülői képviselők részvétele, 
ezért szeretnénk kérni az iskolavezetést, hogy a jövőben minden szülői 
képviselőnek legyen szíves elküldeni a meghívót és a képviselők fognak 
egyeztetni, hogy ki képviseli a szülői munkaközösséget a tantestületi ülésen.  
 

 Zsanett Krüger: 
Tudomásunkra jutott, hogy az iskola a következő tanév elején háromnapos 
iskolai programot, ún. projektnapokat szervez, melyhez kérte a szülők 
segítségét is, de nincs további információnk arról, hogy milyen jellegű 
segítséget tudnának nyújtani a szülők a program lebonyolításában? 
Főigazgató: 
A projektnapok egy nagy téma, melyet egy külön megbeszélés keretében 
még egyeztetni kell.   
 
 

Az utolsó SZMK ülés nyitott témái: 
 
1. Út a parkolótól/parkolóig a sorompónál 

A téma az egész iskolát érinti; a gazdasági irodával egyeztetve biztonsági 
okokból kell a problémára megoldást találni.  

 
2. Kérdőíves visszajelzés a Németországba visszatérő családok esetében 

Fontos iskolánk számára a visszajelzés arról, hogy a Németországba visszatérő 
családok hogyan tudták megszokni lakóhelyüket és hogyan tudtak beszokni a 
gyerekek az új iskolába. A főigazgató javasolja az Alumni csapat által egy olyan 
kérdőív összeállítását, amelynek segítségével a családok a visszatérésükkel 
kapcsolatos tapasztalaikról kapunk visszajelzéseket, valamint néhány ötletet ad 
a megérkezésükhöz/távozásukhoz. A kérdőívet megjelentetjük az iskola 
honlapján is, így mindenki számára elérhetővé válik.  

 
3. Iskolai újság 

Az iskolában működik a diákokat képviselő szervezet, ezen kívül az aulában 
található egy információs tábla.  
 

4. Szakkörök honlapon történő bemutatása 
Nem került megbeszélésre  
 

5. Új tanulókat támogató program; ismerkedési nap az új osztályban a 
külföldről érkező tanulók részére  – az iskola ajánlata 
Nem került megbeszélésre 
 



6. Szülőket tájékoztató e-mailek csak német nyelven  
Nem került megbeszélésre 
 

Új témák: 
 
1. Kommunikáció szülők/szülői képviselet/iskolavezetés között  

Az érintett témákról SZMK ülés keretében a szülői képviselők a főigazgatóval 
egyeztetnek, a megbeszélésről jegyzőkönyv is készül. A jegyzőkönyv az 
iskolavezetés titkárságán keresztül jut el a szülői képviselet tagjaihoz, valamint 
az iskola honlapján is megtekinthető lesz. 
 

2. Iskolai bál 2020.03.28-án 
A plakátot/meghívót Brigitta Eder már előkészítette és elküldi az iskolavezetés 
titkárságára, hogy az iskola területén kifüggeszthető lehessen, valamint a tanárok 
és a szülők elektronikus úton is értesülhessenek a rendezvényről. 
 

3. „Iskolaudvar” projekt 
A tanítás utáni tájékoztató rendezvény a tervek szerint februárban, a menzán 
kerül megrendezésre, amelyről a tanárok és a szülők egy tájékoztató levél 
formájában kapnak további információt.   

 
4. Szülői értekezlet – kedvezőbb beosztás. Minden német osztálynak egy 

napon. 
A probléma azokat a családokat érinti, melyekben több iskoláskorú német 
gyermek él együtt és emiatt a szülők nem tudnak mindegyik szülői értekezleten 
jelen lenni. A problémát Lange tanár úrnak, a német tagozat vezetőjének kell 
megvizsgálnia.  

 
5. Menza 

A gyerekeknek a menzán nincsen ebédválasztási lehetőségük, mivel jelenleg 
csak egyféle menü van az étlapon. A témát a gazdasági irodával kell egyeztetni.  
 

6. Érdemjegyek 
A naplók és az ellenőrzők nem tartalmaznak minden jegyet, emiatt a szülőknek 
nincsen valódi képük gyermekük iskolai teljesítményéről. A szülői képviselők 
véleménye szerint az elektronikus osztálynapló egy célravezető megoldás lenne 
erre a problémára.  
 

7. Magyar, mint idegen nyelv a 6a. osztályban > elintézve  
 

Nyitott témák maradtak:  
 

1. Szakkörök honlapon történő bemutatása 
2. Új tanulókat támogató program; ismerkedési nap az új osztályban a külföldről 

érkező tanulók részére  – az iskola ajánlata 
3. Szülőket tájékoztató e-mailek csak német nyelven  

 

Következő megbeszélés időpontja: 
2020.03.13., péntek 
 

A jegyzőkönyvet a jelenlévőkön kívül az alábbi személyek kapják:  
Iskolavezetés 
 

 
 
A jegyzőkönyvet vezette:  Törökné Krausz Erika 


