JEGYZŐKÖNYV
Váci Piarista Gimnázium és Kollégium iskolai szintű Szülői Szervezetének
2019. február 19. napján tartott üléséről (18 óra)
Helyszín:
Jelen vannak:
Iskola részéről:
Levezető elnök (előző évi):
Elnökségi tagok (előző évi):
Titkár:

2600 Vác, Konstantin tér 6. (12.b terme)
a mellékelt jelenléti ív szerint (21/11 osztály képviselője, összesen 15 fő)
Kalász Ákos - igazgató
dr. Utassy Ilona
Nahlik Dorka
Hegedűs Szilvia
Kőhegyi Bernadett

Napirendi pontok
1. Beszámoló a bállal kapcsolatosan, bevételek, eredmények, tapasztalatok.
2. Az eredmények megvitatása, döntés és szavazás a bevétel felhasználásáról.
3. Második féléves teendők, programok.
4. Igazgatói tájékoztató az iskola második féléves terveiről, szülői konzultáció lehetősége.
Az alábbi napirendi pontok, témák kerültek szóba/megvitatásra:
1. Kalász Ákos igazgató tájékoztatója az iskolai ügyekről (6 féle ++ képzés, diákok iránti
személyes figyelem – tanórai odafordulás, „értékelés” térkép félévi értékeléskor - minden
egyes diák, minden tanárának tapasztalata, Christian-parti – lengyel mintára / közösségi
tánc, végén szentségimádás, tantestületi képzés, komposzt project – diákkezdeményezésre,
egészségnap, stb. bővebben a blogon, folyamatos beszámolók)
2. Szülői kérdések, kérések az igazgató felé
HF beszerzése önálló feladatuk a diákoknak – ezt segíti a tanulópár, tanulócsoport rendszer
(5-6. osztályban ofők irányításával)
Okostelefon – időrabló, más szinten történik a közösségbe való kapcsolódás, elveszi a
szülőktől a gyereket, és más veszélyek… de van visszaút!
Vizsgaértékeléseknél törekvés – szubjektív, de reális
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és kiadások mérlegeként az ISZSZ 700.000 Ft-ot (az eddigiekhez képest 3x
annyit) tudott felajánlani a természettudományos labor kialakításához, mint az előző
években. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeréhez!
4. Kulturális csoport – kulturális események, előadások szervezése a szülők számára –
március 20. Bedő Imre + agapéval
Lépéselőny (Barics Veronika) – ingyenes előadás szülőknek, tanároknak – igény szerint

Az iskola pszichológusa, Nagyné Szakmáry Emőke felajánlotta, hogy tartana tematikus
csoportot, előadást szülőknek, tanároknak, érdeklődőknek adott témában – ez még
függőben.
5. Egyéb felvetések: matrózblúz helyett piarista sál (szoknya hossza kérdés), fiúknak marad
a nyakkendő
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ISZSZ elnök

Hegedűs Szilvia
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Nahlik Dorka
elnökségi tag

