Szülői Munkaközösség 1. ülése 2013/2014
Jegyzőkönyv : Készült a Szent Benedek Iskolaközpontban (Budapest 1116 Mezőkövesd u.10)
2013. szeptember 23. 18.00. a Dísztermében
Jelen vannak az osztályok megválasztott SZMK képviselői, Szekér Borbála általános igazgató
helyettes és Deák István igazgató úr Jegyzőkönyv vezető: Dr. Arendt Ágost (8b)

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató -Deák István és Szekér Borbála
2. Kérdések megválaszolása
3. A 2012-2013-as tanév várható feladatainak megbeszélése, munkaterv
4. SZMK elnökség megválasztása
Az igazgatói tájékoztató előtt imádsággal kezdődött az ülés.

1. Igazgatói tájékoztató
Lelki élet
Az iskola a lelki nevelésre komoly hangsúlyt fordít. Ebben a tevékenységben a fenntartó
kötelékeihez tartozó atyák és megszentelt életű testvérek kimagasló munkát végeznek.
Tamás atya, Michael atya, Csaba atya, és megérkezett az iskolába Andrew testvér, Péter
testvér helyett, Ale, Kinga, Dóra, Fabiola és két világi Salamin Ági és Riszterer Zsuzsi is segít
a lelki nevelésben. Minden tanulóval rendszeres lelki beszélgetéseket folytatnak. A gyerekek
a kápolnánál elhelyezett dobozba dobott levélen is kérhetnek megkeresést.
A Regnum Christi Mozgalom számos lelki programot nyújt diákok és szülők részére, nagyon
áldott alkalmak ezek, iskolai hírlevél vagy http://regnumchristi.hu/ honlap ad információt.
Az iskolavezetés: Az igazgató úr elmondta az egyre nagyobb intézményünk vezetési
struktúráját, ami a mellékletben található.
Tanulmányi eredmények: Az iskola tanítási színvonalát jelzi, hogy a végzősök nagy része
bekerült az általa kiválasztott felsőoktatási intézménybe, legtöbb esetben államilag
finanszírozott szakon. Tanulmányi átlag 4,23, az alsó tagozat nélkül 4,09.
Létszám: Az épületben megközelítően 650-en teszik ki az intézmény közösségét.
Az óvodások 100-an vannak 4 csoportban, az alsósok 160-an, a felsősök 180-an, a
gimnazisták 125 fővel járnak az iskolába. Kb. 100 felnőtt segíti az óvodások és diákok életét,
óvodai dolgozók, tanárok, lelkivezetők, épületüzemeltetők, gazdasági dolgozók.
Felújítás: Az oldalszárnyak bővítése nyáron elkezdődött, s remélhetőleg decemberig
befejeződik, 6 új teremmel bővül így az iskola, osztálytermek, nyelvi termek, könyvtár és
közösségi terem kerül itt kialakításra. Az építkezés és a tornaóra a környéken lakók között
többeket zavart, zavar. Az iskola a jó kapcsolat miatt rendszeres kapcsolatot szeretne a
lakókkal ápolni, a Márton napi vásárra is meghívná őket.
Házirendmódosítás: Az igazgató és helyettese a házirendben is módosított öltözködés
szabályainak változásáról (lsd. melléklet) és az iskolai hiányzás lehetőségéről tájékoztatott:
Hiányzás csak betegség esetén, orvosi igazolással lehetséges vagy az iskola által
teljesíthetőnek ítélt kérelemre történhet. Kérjük, hogy a kérelmet írásban (elektronikusan vagy
papíron), az Iskolavezetésnek címezzék (Tisztelt Iskolavezetés! ...), de az osztályfőnöknek
küldjék, mivel azt ő továbbítja majd az illetékesnek.
A (normál) kérelem legfeljebb 5 tanítási napra szólhat és a kérelmezett távollét előtt legalább
egy héttel elküldendő. A döntés a diák számára kedvezőbb (az adott tanévben szerzett félévi,
vagy a megelőző év végi) tanulmányi átlag alapján történik, az alábbi táblázat szerint.
5.00 – 4.00
Mehet

3.99 – 3.80
Osztályfőnök dönt
3.79 – 3.00
Tagozatvezető dönt
2.99 Nem mehet
Szükség esetén a diák távolmaradásához az iskola feltételeket támaszthat.
Öt napnál hosszabb távollétet az iskolavezetés csak különösen indokolt esetben engedélyez.
Ez esetben kérjük a kérelmet a kérelmezett távollét előtt két héttel beadni.
Ünneplő ruha: Az iskolában az ünneplő egyenruha kérdése évek óta napirenden van, mert
sokan nem tudják, vagy nem szeretik a házirendben meghatározott ünneplő ruha szabályait
betartani. Így ebben a tanévben az iskolában bevezetésre kerülne az ünneplő egyenruha. Erre
több ajánlat közül az egyik szülő ajánlata eddig a legjobb, s az iskolavezetést ezt választotta
így ki. Eszerint a lányok rakott szoknyája, fehér blúza és iskolai logóval hímzett kendője
13100 Ft-ba, a fiúk mellénye, ünneplő nadrágja és nyakkendője 15270-15500 Ft-ba kerülne.
A fiúk mellényébe és nyakkendőjébe is az iskola logója lenne hímezve. Az egyenruha először
a 2014 március 15.-i ünnepségre lenne kötelező. Később egy ruhabörze alakulhatna ki, a
növekvő gyerekek igényeinek kiegészítésére, így talán nem kéne mindig új ruhát vásárolni.
Több javaslat is elhangzott a szülők részéről, a bevezetés elhúzására, az egyenruha színeinek
megváltoztatására, csak a 7. osztálytól való bevezetésére, esetleges támogatás felkutatására,
hogy többgyerekesek, szociálisan rászorulóknak ne kelljen megvenni, esetleg bérelni
lehessen, egy esetleges banki finanszírozásra. A vitát az igazgató kéréssel zárta, írjunk egy
egységes véleményt az SZMK részéről az egyenruha bevezetésének tervével kapcsolatban.
Ezzel még foglalkoznunk kell!!
Iskolai élet, közösségi élet: Tovább folytatódik a Comenius program. A „Mesélj nekem
gyerekkorodról nagyi” pályázat keretében vendégek jönnek idén hozzánk. A „Határtalanul”
programban idén kárpátaljai iskolával lesz kapcsolat, a 11/b és 10/a utazik oda és fogadja az
ottani gyerekeket.
A „Többek leszünk” program a tanulók jutalmazására és ösztönzésére irányul, ami idén az
általános iskolában folytatódik. Szekér Borbála általános igazgató helyettes tájékoztatott egy
új lehetőségről, a szülők iskolájáról: A „Többek leszünk” program a családok számára is
fontos lehet a gyerekek jóra nevelésében, ezzel kapcsolatosan egy tréninget kezdünk
szülőknek az iskolában, a viselkedés támogató módszer (Többek leszünk) jobb
megismerésére és praktikus alkalmazására otthon is. A tanévben szeretnénk, ha az iskola és a
szülők együtt gondolkodnának nevelési, lelki problémák megoldásában. Ennek szeretne
fórumot teremteni ez a négy alkalomból álló szülők iskolája. Az első alkalom: október 16án, szerdán este 18.00 -19.30. Téma: Az általános iskolánkban alkalmazott viselkedés tanító
módszer, a Többek leszünk! program. Ennek lényege, a gyerekek dicsérete, a jó magaviselet
megerősítése. Szeretnénk, hogy a szülők is megismerjék ezt a módszert, akár otthon maguk is
alkalmazzák. Meghívott előadónk: Török Orsolya a VITT magyarországi képviselője.
www.vitt.hu
A növekvő kötelező testnevelés órák keretében a néptánc órák helyett a 9. osztálytól
társastánc órák lesznek.
Az iskolaközpont idén ünnepli újraalakulásának 20. évfordulóját és ebben a tanévben nem
külön-külön osztálytáborok, hanem egy óriási közös nagytábor lesz. Akinek kapcsolata van
egy megfelelő helyszín megtalálásában, a tábor sikeres lebonyolításában tud segíteni
(kézműves, egyéb program, előadó), vagy pályázatokat, támogatókat, szponzorokat tud
ajánlani vagy hozni jelezze a Deák Istvánnak, vagy Halász Dánielnek.
SZMK feladatai, kérések: Két fő közösségi rendezvény lesz, amiben az SZMK - nak is
aktívan részt kell vennie, a Szent Márton Nap (2013. november 9) és a Szent Benedek Gála
(2013.február 15), idén már a páratlan évfolyamok vesznek csak részt. Ezentúl így lesz. Az
SZMK képviselőket kérte az Igazgató úr, hogy az osztályfőnökök munkáját segítsék. A
szülők aktiválásban, az osztálypénz kezelésében, s az osztályközösségből kimaradók (tábor,

kirándulás, stb.) okainak megkeresésében segítsenek. Az iskolai alapítvány támogatásában
továbbra is havi 2000FT/család támogatásra számít az iskola.

2. Az igazgató úr a szülők által felvetett kérdésekre válaszolt.
Felmerült a reggeli közlekedési káosz az iskola környékén, a villamosmegálló és az
ottani zebra veszélyessége.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk szülőtársaink figyelmét, hogy ne az utolsó percben érjenek az
iskolához autóval, a tanítás megkezdése előtt 7 órától jöhetnek a gyerekek (ügyelet terme fszt.
7), ne a kapuban álljanak meg autóval, akár az iskolához közeledve néhány száz méterre
kiszállhat a gyermek. A Rendőrség és az Önkormányzat nem tud segíteni a helyzet
megoldásában, őket már kerestük korábban.
A villamosmegállónál a zebra felügyeletét a reggeli időszakban megpróbáljuk megszervezni.
Felelős: Arendt Ágost. Mindenki az ezirányú ajánlását neki küldje!!!

3. Az SZMK feladatai, munkaterv
Minden SZMK képviselő egy egész osztály közösségét képviseli. Feladata a szülők és
családok bevonása a közös munkákba, informálás, kapcsolattartás, szervezés, közvetítés az
iskola és a szülők között. Az SZMK is segítsen a farsang, ballagás, bálok, kirándulások
szervezésénél is.

Hamarosan el kell kezdenünk a Szent Márton Nap szervezését, melyre az
SZMK a szeptember 30, hétfő 17:30 időpontot tűzte ki.
Minden osztály képviselője jelenjen meg, vagy küldjön helyettest.
Csak emlékeztetésül a tavalyi Márton nap:
www.szentbenedekiskola.hu/iskola/also-tagozat/marton-nap-2012-november-10

4. A Szülői Munkaközösség elnökének megválasztása
Martini Tamást lemondott az elnök tisztről, Sióréti Antónia jelölt elfogadta a felkérést.
A Szülői Munkaközösség egyhangú szavazattal Sióréti Antóniát választotta meg a 2013/2014as tanében az SZMK elnökének. Martini Tamás elfogadta az SZMK elnökhelyettesi felkérést,
s a jegyzőkönyvvezetői feladatokat Dr. Arendt Ágost, a Szülői Munkaközösség egyhangú
szavazattal elfogadta mindkettőt erre az évre.
Az SZMK ülést közös imádsággal záródott.
Mellékletek: Vezetési struktúra, Öltözködési szabályok, választott Szmk tagok listája
Dr. Arendt Ágost jegyzőkönyv vezető

