
JEGYZŐKÖNYV 

 

Váci Piarista Gimnázium és Kollégium iskolai szintű Szülői Szervezetének 

2018. szeptember 20. napján tartott alakuló üléséről 

 

Helyszín:    2600 Vác, Konstantin tér 6. (könyvtár) 

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint (21/18 osztály képviselője, összesen 25 fő) 

Iskola részéről:   Kalász Ákos - igazgató 

Levezető elnök (előző évi):  dr. Utassy Ilona 

Elnökségi tagok (előző évi):  Nahlik Dorka 

Sándorné Debreczeni Katalin 

Titkár:     Kőhegyi Tamásné 

 

Napirendi pontok 
 

- megalakulás (minden évben újra kell) – Új küldöttek rövid bemutatkozása 

- rövid összefoglaló a  tavalyi eseményekről. 

- Igazgató úr szavai 

- éves feladatok, célkitűzések, tervek 

- legnagyobb projektünk a jótékonysági bál (már most neki kell látnunk a szervezésnek – 

szervezőtársakat keresünk!) 

Az alábbi napirendi pontok, témák kerültek szóba/megvitatásra: 

1. Kik vagyunk? Összefoglaló az ISZSZ tevékenységéről, az előző év(ek) eseményeiről. 

(dr. Utassy Ilona – előző év elnöke) 

 

2. Szavazás: elnök jelölt – dr. Utassy Ilona – egyhangúlag (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

elnökségi tag / jelölt 1. - Nahlik Dóra – egyhangúlag (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

elnökségi tag / jelölt 2. – Hegedűs Szilvia - egyhangúlag (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

titkár – jelölt – Kőhegyi Tamásné - egyhangúlag (18 igen 0 nem 0 tartózkodás) 

 

3. Kalász Ákos igazgató tájékoztatója az iskolai ügyekről (Képzési, pedagógiai célok, 

továbbtanulási irányok, pályaorientációs nap, 4K fejlesztése, ÚJ – kompetencia mérés, 

matematikából további csoportok, ÚJ hittan 2.0 – új szemlélet 9. oszt., Kalazancius 

mozgalom 2 éves, ÚJ közösségi terek – tankonyha/diáktanya, terasz, kert, oázis, 

gazdasági stabilitás – rendben + távlati tervek: pl. nyelvi termek klimatizálása, biológia-

kémia labor) 

 

4. Új tagok bemutatkozása (Máthé Zsuzsa (8.a) , Hajdú Tamás (9.ny), Sándor Annamária 

(5.b), Németh Renáta (5.b), Szvétecz István (9.b), Mészáros Tamásné (5.a), Haraszti 

Hedvig (5.a) 



5. 2019. évi jótékonysági bál feladatai (Hegedűs Szilvi ismertetője) – minden segítségre 

szükségünk van – osztályok felé a vállalható felajánlásokról rövid ismertető kiküldése 

(pl: osztályonként legalább öt darab tombolatárgy) megerősítést a feladatvállalásról 

írásban elküldeni 

6. Kulturális csoport – kulturális események, előadások szervezése a szülők számára (erre 

már nem maradt sok idő) – javaslatokat várunk témákra, előadókra 

És végül, de nem utolsósorban az egyik legfontosabb, a szociális csoport – akik 

jótékonysági eseményeket, rendezvényeket szerveznek, és felkutatják az iskolában a 

rászoruló diákokat, családokat. Várjuk a javaslatokat, kik, mely családok lehetnek, 

akiknek szükségük lehet a többi szülőtárs támogatására, milyen téren, osztályok 

képviselői akár az osztályfőnökön keresztül is próbáljanak meg közelebb kerülni a többi 

családhoz. Esemény ötleteket is várunk (pl. jótékonysági koncertek, vásár, rendezvény,  

stb.) 

7. Az iskola pszichológusa, Nagyné Szakmáry Emőke felajánlotta, hogy 2 havonta tartana 

tematikus csoportot, előadást szülőknek, tanároknak, érdeklődőknek adott témákban. A 

tavalyi év végén küldtük ki a levelét, amelyben a szülők javaslatait is várta a témakörök 

tekintetében. 

 

 

 

   

Utassy Ilona   

ISZSZ elnök 

Hegedűs Szilvia  

elnökségi tag 

Nahlik Dorka  

elnökségi tag 

 


