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Az előző ülés nyitott témái: 
 
1. Elektronikus napló 

A főigazgató tájékoztatja a szülői képviselőket, hogy Kovács Katalin és Roland 
Tusche bemutatta a vezetőségnek a Magyarországon elismert elektronikus 
naplót, a „Krétát“, mellyel kapcsolatban még további egyeztetések várhatóak.  
Elmondása szerint a szakképzős osztályoknál a tanév kezdete óta nagyon jól 
működik a rendszer, a felső tagozaton és a gimnáziumi osztályoknál jelenleg nem 
alkalmazható, mivel a német és a magyar oldalak nem kompatibilisek egymással.   

 
2. Szakkörök bemutatása a honlapon 

Ez a témakör a diákokat képviselő szervezethez tartozik.  
 
3. „Iskolaudvar“ projekt 

A szülői képviselők tájékoztatása szerint nagy volt a program iránti érdeklődés, 
sok jó ötlet érkezett az érdeklődő szülőktől, melyekről a szülői képviselők a 
főigazgatót egy külön megbeszélés keretében fogják tájékoztatni.   
 
 

Új témák: 
 
1. Mobiltelefon használat az alsó tagozaton 

A házirend szerint az alsó tagozatos tanulók nem vihetnek magukkal iskolába 
mobiltelefont, ennek ellenére sok gyermek használja a szünetekben és olyan 
internetes oldalakat nézeget, ami nem a korának megfelelő.  
A diákokat képviselő szervezet kéri a házirend változtatását, a főigazgató 
javasolja a „Netikett“ beépítését a tanórákba, illetve a hasonló esetek 
elkerülésének megoldásaként az iskolai pszichológus és a szociális segítő 
együttműködését.  
Kovács képviselőasszony véleménye szerint hasznos lehet az 5 – 6. 
osztályokban, a biológia órákon a lányok és fiúk részére külön – külön egy 
felvilágosító óra. A főigazgató javasol egy megbeszélést Balsay Judit biológia 
tanárnővel, hogy megvizsgálják annak lehetőségét, megvalósítható-e a 
felvilágosító óra az órarend keretein belül. 
 

2. A 2020.03.28-ra tervezett iskolabál lemondása 
Minden iskolai és iskolán kívüli rendezvényt le kell mondani a koronavírus 
terjedésének elkerülése érdekében. 
 
 
 



3. Hogy jár el az iskola az elfogadott új nemzeti tantervvel kapcsolatban? 
Külföldi német iskolaként az Audi Hungaria ÁMK Baden - Württemberg tartomány 
tanterveihez igazodik.  

 
4. Érettségi lehetőségek a vegyes osztályokban 

Az Audi Hungaria ÁMK egy kétnemzetiségű és kettős kultúrájú iskola marad, 
a DIA (német nemzetközi érettségi) hivatalosan még nem engedélyezett.  

 
 

Egyéb 

 Koronavírus: az aktuális információk megtalálhatóak az iskola honlapján, az 
új információkról a szülőket és a diákokat mielőbb értesítjük  

 Szabadság/Síszabadság: a diákok részére lehetőség van max. 5 tanítási 
napot rendkívüli esetekre a főigazgatónál kérelmezni, a családi síutakra 
viszont a téli szünetet kell a családoknak igénybe venni. A házirendben kell 
szabályozni, hogy az 5 tanítási nap mely esetekre felhasználható ill. nem 
felhasználható.  

Nyitott témák maradtak:  
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