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___________________________________________________________________________
NAPIREND
1. Megnyitó
2. A napirendi pontok elfogadása
3.. Az előző ülés protokolljának elfogadása
4. Az iskolai grémiumok felszólalása és információ csere
a)
b)
c)
d)
e)

Igazgató
Alapítványi Tanács
Alkalmazotti Tanács
Diákönkormányzat
A támogatói egyesület

5. Az iskola továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadójának, Grotthaus úrnak beszámolója
6. A működési szabályzat módosítása, szavazás
7. Beszámoló a Szülői Tanács pénzügyeinek kezeléséről, a számlaegyenlegről és pénzforgalomról
8. Adomány-munkacsoport beszámolója
9. Az ünnepi bizottság beszámolója
10. Más munkacsoportok beszámolói
11. Egyéb

1. NAPIRENDI PONT: MEGNYITÓ
Wellisch Péter, a Szülői Tanács elnöke megnyitja az ülést.

2. NAPIRENDI PONT: A NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA
Egyhangúan jóváhagyásra került.
1

3. NAPIRENDI PONT: AZ ELŐZŐ ÜLÉS PROTOKOLLJÁNAK ELFOGADÁSA
Egyhangúan jóváhagyásra került.

4. NAPIRENDI PONT: AZ ISKOLAI GRÉMIUMOK FELSZÓLALÁSA ÉS INFORMÁCIÓCSERE
a) Dr. Hans-Joachim Czoske - iskolaigazgató
Dr. Czoske igazgató úr 9 év után először látott újra hóesét, aminek nagyon örül . A félév elteltének
alkalmából örömét fejezte ki, amiért nagyon jó az együttműködés közte és az összes iskolai grémium
között, többek közt a szülői Tanáccsal is. Nagyon örömteli a számára, hogy még az ülés előtt
megkapja a tematikát, így fel tud készülni és az ülésen be is tud számolni.
Az igazgató úr szeretné kifejezni a tantestületnek nagyrabecsülését, mivel úgy gondolja, ez a
támogató hozzáállás, ez a hatékony együttműködés a kollégák között és ez a lelkesedés nem magától
értetődő (márpedig 21 év sokféle iskolában szerzett tapasztaltából beszél!). Itt a sok iskolán kívüli
programra is utal, melyet a tanárok saját kezdeményezésére jönnek létre.
Dr. Czoske az Alapítványi Tanáccsal való együttműködését „dinamikusan előremutatóként“ jelölte
meg.
Elsősegély dobozok: A Szülők már bizonyára észrevették, hogy az iskola intézkedik ebben a
kérdésben az Adventi Bazár után érkezett szülői megjegyzések hatására. Az iskola felülvizsgálta a
helyzetet és az elsősegély dobozokat kihelyezte a helyükre. Ennek megfelelően most az iskolában 6
nagy és 6 kicsi elsősegély doboz van. A felújításkor ezeket valószínűleg eltávolították a helyükről, de
most a szülői észrevételeknek hála, visszahelyezték őket. A titkárságon is található egy elsősegély
doboz. A kicsi dobozokat kirándulásra lehet elvinni. Az iskolaorvos átvizsgálta mindegyiket. Mendly
Úrnál (aki az iskola Biztonsági felelőse) található az elsősegély dobozok helyének terve.
Az általános iskola és biztonság: A biztonsági intézkedések szintjét elllenőrizték, ezek alapján az
általános iskola biztonságos. Az iskola vezetősége egy megbízott szakértői vélemény alapján a
tűzvédelemmel kapcsolatban fontos jelzéseket kapott, ezért az eddig is biztonságos általános iskola
épülete most még biztonságosabbá válik (Tűzvédelmi ajtókat újítanak fel, vagy építenek be újonnan,
a az öltözőrészt átrendezik). Az iskola külső falán nem szükséges tűzvédelmi lépcsőt építeni. A szülők
a kérdésről az Iskolai Hírmondóban olvashatnak bővebben.
Iskolai Házirend: A Házirendet átdolgozták, ennek az új Házirendnek egy ideiglenes példányát
mgkapja az Alapítványi Tanács jóváhagyás céljából. Ezután jóváhagyásra Németországba is ki kell
küldeni, majd áprilisban beiktatják. Az iskolavezetőség felkérte a tanárokat, hogy véleményezzék a
tervezetet. Az eljárásban részt vesz az Alapítványi Tanács is, valamint a Szülői Tanács is nyújthat be
megjegyzéseket. Ezeket a véleményeket február 22-től értékeli ki az Iskolavezetőség egy gyorsított
eljárás folyamán.
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Mahrenholtz úr február17-22. között Magyarországra érkezik, aki a kezdetektől kíséri a folymatokat,
pl. a minőségbiztosítást, a Feedback-kérdőívek kiértékelését, a Házirend átdolgozását. Ez a 2014
nyarán történő surlódásmentes hivatali átadást szolgálja. A Szülői tanács Elnöksége lehetőséget kap,
hogy találkozzon Mahrenholtz úrral.
Angoloktatás: A Szülők azon javaslatára, hogy az angolt csoportbontásban oktassák, az iskola
vezetősége keresi a megoldást. Arra sajnos személyi okok miatt nincs mód, hogy minden évfolyamon
bevezessék a csoportbontásban történő oktatást. A tandíjat pedig a többség nem szeretné emelni. A
félév után próbaszerűen bevezetnének egy-egy osztályban csoportbontásos órákat, de Dr. Czoske azt
kéri, hogy ne vonjuk le azt azt a következtetést, hogy ez a megoldás minden osztályban kötelező lesz.
A személyi és anyagi lehetőségeket meg kell vizsgálni. Türelmet kér.
Dr. Czoske általában nem a csoportbontást tartja jónak, hanem a Teamteaching-et. Ebben az
iskolában egyébként Németországhoz képest kedvező a csoportok létszáma (korábban
Németországban 38 fős osztályok is voltak illetve 29 fős emelt óraszámú csoportok). Ha azt
szeretnénk, hogy csoportbontásban történjen az oktatás, akkor a szülőknek vállalni kell ennek anyagi
következményét.
Horváth Mariann jelezte, hogy lenne lehetőség a problémát költséghatékonyan anyanyelvű
gyakornokkal megoldani, a német ágon is. Ezt a javaslatot Dr. Czoske jónak tartja. Horváth Mariann a
javaslatot szívesen eljuttatja írásban is dr. Czoské-nak.
HR-fejlesztések: A 2014/15-ös évre már elkezdődtek a tervezések, jóval korábban, mint szokásos. A
4 ADLK-pozíció újra be van töltve, novemberben és januárban sikerült 2-2 jólképzett tanerőt találni.
Magyar nyelvű érettségi: Mindenki, aki magyarul érettségizik, biztonságos döntést hoz. A magyar
érettségivel kapcsolatban keressék a szülők Kulcsár Andrást, a magyar koordinátort. Az iskolában
szoktak információs rendezvényeket szervezni, de sajnos a szülők ritkán élnek a lehetőséggel.
Mobbing (kiközösítés): A jelenség mindenhol megfigyelhető (munkahely, család, iskola), de Dr.
Czoske szerint amellett, hogy érti, miért merült fel a téma az iskolában, mostanában ez egy divatszó
lett. Emiatt nehéz is az egyes esetekben eldönteni, hogy konkrétan Mobbingról van-e szó, vagy nem.
Régebben is voltak hisztis lányok, verekedős fiúk, de akkor nem hívták az emiatt keletkező
konfliktusokat Mobbingnak. Most már ez egy nehéz terep lett.
Dr. Czoske elolvasta a javaslatként benyújtott dokumentumot, a Deutsche Schule London által
megfogalmazott Anti-Bullying-Policy-t, és jó felvetésnek tartja. Ezügyben még szükséges lesz a szülők
és iskolavezetőség közötti egyeztetésre.
A szülőket annyiban tudnánk ezügyben tudatosabbakká tenni, hogy ne ítéljék meg egyoldalúan a
helyzeteket, az eseteket jelezzék az osztályfőnöknek.
Minden egyes esetben külön mérlegelni kel, hogy Mobbing-esetről van-e szó.
Szabadságolási kérelmek: Dr. Czoske mindig megvizsgál minden kérelmet, és személytől függetlenül
dönt. Mivel iskolakötelezettség van, nem engedélyezett iskolai szünnapokon kívül üdülni menni.
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A szülőket kéri dr. Czoske, hogy időben tervezzék meg a családi utazásokat, idén nagyon sok
szabadnap lesz. Egy szülői képviselő szerint ez a következetesség jót tesz a gyerekeknek, meg kell
tanulniuk, hogy ha iskolalátogatási kötelezettség van, akkor iskolába kell menni, akár úgy is, hogy a
szünet vagy nyaralás rövidebb.
Dr. Czoske beszámolt arról, hogy Németországban pl. 500 eurót kell, hogy fizessenek naponta, ha a
gyerek nem betegségből kifolyólag nem jelenik meg az iskolában.
Arra a kérdésre, hogy ebben a tanévben lehet-e tenni valamit, mivel ebből a szempontból pl. húsvét
is nagyon kedvezőtlen időpontban van, az a válasz, hogy nem. Szülők kifogásolták, hogy karácsonyi
szünet kivételével nincs máskor 2 hét egybefüggő szünet. Ha egy család épp külföldön van, nem
szívesen jön vissza 2 nap miatt, hanem szeretne bizonyos naptári helyzeteket optimálisan kihasználni.
Dr. Czoske szerint a gyerekeknek meg kell tanuliuk, hogy akkor is iskolába kell menni, ha az éppen
nem a legjobban jön.
b) Alapítványi Tanács – Varga István
Biztonság: Az általános iskolában történt egy biztonsági vizsgálat, de a szülőknek és gyerekeknek is
meg kell tanulniuk, hogyan járulhatnak ők maguk is ehhez. Hiszen a menekülési útvonalakat nem
szabad cipőkkel, ruhadarabokkal elzárni! A szülőknek ezt meg kell beszélni a gyerekekkel!
Angoloktatás: Az Alapítványi Tanács megvizsgálja a csoportbontás bevezetésének lehetőségeit, és
kész egy pedagógiailag átgondolt, ésszerű javaslatot anyagilag támogatni.
Wellisch Péter beszámol, hogy a magyar iskolákban mindenhol csoportbontásban tanítják a
nyelveket.
Varga István szerint az Alapítványi Tanács szeretné először a problémát átlátni, majd a javaslatokat,
lehetőségeket elemezni. Mindenképpen szeretnének ezzel foglalkozni, mert az Alapítványi Tanács
rendelkezik anyagi lehetőségekkel.
Tűzvédelmi terv: Az Iskola vezetősége, a titkárság vezetősége, és a biztonsági megbízott a felelősek
ebben a kérdésben. Eddig 2 tűzriadó volt.
Anyagi helyzet: Nagyon stabil, köszönhetően azoknak a szülőknek, akik mindig pontosan fizetik a
tandíjat.
Építési projekt: Március végére/április elejére szeretne az Alapítványi Tanács társfinanszírozási
kérvényt benyújtani. Az áltanlános iskolában már most 2 párhuzamos osztály van, a gimnáziumban 3
ág lesz, tehát a tervek alapján a következő 10 évben fokozatosan 800 tanulóra bővül a létszám.
Ebben az építkezési időszakban sajnos a konténerosztálytermek használata nem lesz elkerülhető.
Áprilisig tisztázni kell az anyagi lehetőségeket. A projekt 3-3,5 millió euro értékű, ezt Németországból
is finanszírozni kell.
Menza: 2017-ig elkészül egy új, használhatóbb Menza. Az építési bizottság dolgozik ennek a tervein
is.
Az iskola nagyon megnövekedett létszámmal számol. Ha a magyar iskolahelyzet nem változik, a
német marad a kormány által is preferált nyelv. Iskolánk teret ad az egyéni kezdeményezéseknek, a
rugalmasságnak az oktatásban. Azonkívül van egy anyagilag stabil réteg, amelyik meg tudja fizetni a
tandíjat. Ennek megfelelően már sokan keresik az iskolát.
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Wellisch Péter beszámol, hogy 62 gyerek felvételizett az iskolában 2014-ben.
Szülők felajánlották, hogy az építési projektben szakmai segítséget tudnának nyújtani. Varga István
megköszönte a felajánlást, de elmondta, hogy az Alapítványi Tanács piaci körülményeknek
megfelelően szeretne szerződéseket kötni, nem szívesség alapon.
Az Alapítványi Tanács szeretné először látni, hogy hány négyzetmétert fogadnak el, aszerint lehet
majd a költségvetésről beszélni.

c) Alkalmazotti Tanács
Az Alkalmazotti Tanács nevében Grotthaus tanárúr beszélt.
A tanárok most nagyon elégedettek a vezetőséggel kialakult együttműködéssel. Nagyon pozitív, hogy
Dr. Czoske mindent nagyon hosszútávon tervez ás alapoz meg, kár, hogy ő nem marad 6 évig.
Grotthaus úr, mint tanulmányi és pályaválasztási tanácsadó beszámol a munkájáról és
eredményeiről, ld. 5. Napirendi pont.Beszámolója időközben az Iskloai Hírmondóban is megjelent.

d) A diákönkormányzat képviselői

Nem jelentek meg az ülésen.

e) Támogatói Egyesület

Wellisch Péter beszámol, hogy kb. 1 hónap múlva összehívják az általános közgyűlést. Tavasszal a
Támogatói Egyesület és annak elnöksége újra működésképes lesz. Dezső úr van benne az
ügyészséggel folyó perben, arról majd a következő alkalommal beszámol. Ha a Támogatói Egyesület
feloszlatja magát, akkor a bíróság, amely a pert vezeti, a pénzt közösségi célokra használhatja fel.
Legrosszabb esetben az állam kapja a pénzt. De majdnem biztos, hogy az iskola kapja meg azt a pénzt

5. NAPIRENDI PONT: AZ ISKOLA TOVÁBBTANULÁSI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI
TANÁCSADÓJÁNAK, GROTTHAUS TANÁRÚRNAK BESZÁMOLÓJA
Mint korábban említettük, a tanár úr beszámolója időközben az Iskloai Hírmondóban is megjelent..
Szakmai gyakorlat a 10. osztályosoknak:
-

Nem szükséges azon a területen a gyakorlatot végezni, ahol később dolgozni szeretnének
Nem csak a Budapest és környékén lehet helyet keresni, hanem Németországban,
Ausztriában és a Svájcban
A gyakorlat segíti a pályaválasztási folyamatot, szabad tévedni a döntésben
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Felsőoktatási kiállítás:
-

Vállalatok és egyetemek is jelen voltak: bepillantást lehetett nyerni a szakmába és a
tanulmányokba
Elsősorban diákoknak szerveződött
A diákokat a szüleik sokszor bekorlátozzák a pályaválasztásban

Felsőoktatási kiállítás, Bécs:
-

Március 6-án utazás Bécsbe az Osztrák Iskolával, 8 helyet kapott a mi iskolánk

Osztrák Főiskolások Szervezete:
-

Január közepén az Osztrák Iskolában bemutatkozott a Szervezet, 10 DSB-diák volt jelen

Munkaügyi Hivatal, Magyar Oktatási MInisztérium: eljönnek az iskolába és tanácsot tudnak adni a
diákoknak
Ösztöndíjak, finanszírozás:
-

DAAD: a DSB be van vonva, tavaly sikerült egy diáknak megkapni az ösztöndíjat, és reméljük,
hogy idén is sikerül.
Nemsokára lesz egy rendezvény az ösztöndíjakról/finanszírozásról, jön egy egyetemista lány
Németországból, aki a tapasztalatairól mesél.

Hasznos lenne esetleg azon gondolkodni, hogyan lehetne ezeket az információkat mindenki számára
elérhetővé tenni. Egy javaslatként az merült fel, hogy strukturáltan össze lehetne állítani ebből egy
tudásbázist, mert sok minden újra és újra előkerül minden évben. Viszont nagyon nagy anyagról van
szó, úgyhogy mégiscsak jobb, ha a diákok elmennek tanácsadásra Grotthaus tanárúrhoz.
Ő ugyanis már rendelkezik sok eszközzel, ami a pályaválasztási folyamatot támogatni tudja, pl.
különféle tesztek, stb. Ezek a jövő évtől az osztályfőnöki órán is bevethetők lesznek.
Horváth Mariann ehhez a témához összegyűjtötte és írásban megfogalmazta a javaslatait, ld. a
Jegyzőkönyv mellé csatolva.
Grotthaus tanárúr kérése a szülőkhöz: kérdések esetén jöjjenek el ők is a diákokkal a tanácsadásra.
Az 50-órás szociális gyakorlat nem keverendő össze a szakmai gyakorlattal.

6. NAPIRENDI PONT: A MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, SZAVAZÁS
Alexandra Hille felteszi a kérdést, hogy van-e kérdés, megjegyzés a Működési szabályzat
megváltoztatásásval kapcsolatban.
Kérdés: Minden évben meg kell változtatni a Működési szabályzatot?
Válasz Alexandra Hille-től: A Támogatói Egyesület vezetősége év végén lemondott. Az új közgyűlést
vagy a korábbi elnök (aki külföldön van) vagy a Felügyelő Bizottság hívhatja össze. Eddig egyikük se
tette meg. Az előző SzT ülésen elhangzott a Felügyelő Bizottság vezetője részéről, hogy tavaszra
tervezi a közgyűlés összehívását. Tehát a Szülői Tanács a rendezvényeiből befolyt pénzt, amit a
Támogatói Egyesületre bízott, visszavette saját kezelésbe.
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Wellisch Péter levezényli a szavazást a Működési Szabályzat megváltoztatásáról: Minden jelenlevő
szavazott, 2 tartózkodással megszavazta a gyűlés az új Működési Szabályzatot.

7. NAPIRENDI PONT: BESZÁMOLÓ A SZÜLŐI TANÁCS PÉNZÜGYEINEK KEZELÉSÉRŐL, A
SZÁMLAEGYENLEGRŐL ÉS PÉNZFORGALOMRÓL
Inken Hefele, pénztáros beszámolója:
2013.11.27.: a tavalyi Szülői Tanács Elnöke, Marc Pinter átadja a kasszát, 1.613.701 FT-tal. Az új Szülői
Tanács Elnök Wellisch Péter és a pénztáros, Inken Hefele átvették a fent említett kasszát az
összeggel.
Számlanyitás a Szülői Tanács részére az OTP-nél és a fenti összeg befizetése megtörtént.
Forgalom:
-

Az ádventi vásár bevételének befizetése (HUF 1.153.130,-)
Adomány-átutalás a Saarer Tánccsoportnak (HUF 90.000, a Szülői Tanács határozata alapján
2013.11.30.)
Részletfizetések elszámolása

2014. 1.29.: Egyenleg a mai napon: HUF 2.667.361,-

8. NAPIRENDI PONT: ADOMÁNY-MUNKACSOPORT BESZÁMOLÓJA
Alexandra Hille bemutatja az új adományozási koncepciót:
Minimum 300.000 Ft tartalékra van szükség, amelyből a fizetik a következő rendezvényre a
bevásárlásokat illetve kiadásokat. Ez az összeg mindenkor rendelkezésre kell álljon. (Megjegyzés:
mivel ez mindig visszajön a bevételekből, ez nem csökkenti a kiadható összeget, ez egy göngyölített
tétel)
200.000 HUF iskolaévenként szociális projektekre (pl. belépési díjak, a diákok és tanárok
utazási költségei), a „Program a Budapesti Német Iskola diákjai szociális kompetenciájának
megerősítéséhez” támogatásához. Ez a pénz a határidőktől függetlenül kerül kifizetésre.
30.000 HUF iskolaévenként a diákönkormányzat részére (pl. nyeremények, kisebb
ajándékok). Kifizetés: 15.000 HUF a minden félév elején az előző félévi bizonylatok ellenében.
a maradék 20 %-a külső projektnek
a maradék ~20%-a osztálykasszákba (megjegyzés: ez kb. 10.000,- Ft-ot tesz ki
rendezvényenként minden osztálynak)
a maradék ~60%-a diákoknak, tanároknak, szülőknek, napközinek, könyvtárnak (Megjegyzés:
ez az összeg kérvények alapján kerül odaítélésre, kifizetésre)
Az Adomány-munkacsoport a belső kérvények elbírálásához keres még munkatársat!
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Vita a benyújtási határidőkről: Volt arról szó, hogy a kérvények benyújtása folyamatosan történik,
mert ha indulna eg yprojekt, az nem várhat a határideig. De Alexandra Hille véleménye szerint a
határidős megoldás fontos.
Bevált már az a menet, hogy évente kétszer van határidő, ami előtt tanárok, szülők, diákok értesítést
kapnak arról, hogy közeledik a benyújtási határidő, gondolkodjanak el, hogy van-e valamire
szükségük. Volt olyan kérvény, amely csak emiatt született meg, mert a tanárok értesítést kaptak a
lehetőségről. A határidőket és a lehetőségeket egyszerűen nyilvánossá kell tenni. A
formanyomtatványokat e-mailen keresztül kapták meg a jelentkezők.
Alexandra Hille azon a véleményen van, hogy marad az évi két határidő, azzal lehetőséggel, hogy ha
egy sürgős kérvényről van szó, azt be lehet nyújtani soron kívül e-mailben.
Szavazás „Új adományozási koncepció“: 2 tartózkodás, egyébként mindenki más igennel szavazott. A
Szülői Tanács az új adományozási koncepciót ezennel elfogadta, ami az iskola honlapján is
nyilvánosan megtekinthető.
Beszámoló a szociális projektekről: Andrea Kovacs Weiblen
-

-

A munkacsoport beszélt a 7-8. osztályokban a szociális tevékenységről pl. a Csodalámpa
Alapítványnál. A gyerekek sokat kérdeznek, lelkesek, az egész nagyon sikeres.
A 9-10-es gyerekek együttese karácsonykor fogyatékos gyerekeknek zenélt egy
gyermekotthonban. Nagoyn jól sikerült, a gyerekek táncoltak, úgyhogy a nagy sikerre való
tekintettel februárban farsangkor is visszamennek zenélni.
A többi program is tovább fut: kirándulás a Noé bárkájánál,, közös kirándulás Tordasra,
állatterápia, és márciusban újra a jótékonysági futás a Csodalámpa alapítvány számára.
Lelkes önkénteseket mindig szívesen látnak.

Alexandra Hille: Egy kérvény már most be is érkezett a 9. osztály berlini osztálykirándulására.
Horváth Mariann a részletekről: minden évben 3 csereprogram van (Günzburg, Frankreich, Berlin)
egyszer Herbst tanárnő már kért pénzt, amikor a franciák voltak itt, a program lebonyolítására, amit
meg is kaptak. Dannhauser tanárnő eddig mindig a német partnerrel együtt pályázott és nyertek is,
viszont idén nem kapták meg a pályázott összeget. A németek már voltak itt, akkor nem kértek
anyagi támogatást a program lebonyolításához. A berlini út alkalmával a belépőkre kellene a kért
összeg. Március 15-én bírálja el az munkacsoport a kérvényt.

9. NAPIRENDI PONT: AZ ÜNNEPI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A karácsonyi vásár sikeres volt: rekordforgalom volt 1,4 Millió HUF, ebből nyereség HUF 843 000.
Következő időpontok:
- Farsangi bál 2.21: Szülők+tanárok
- Tavaszi bolhapiac: április 5.
- Nyári ünnepség: május 31.
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Az ünnepi bizottság várja az önkénteseket. A honlapon megtalálható minden munkacsoport és a
kapcsolattartók.

10. NAPIRENDI PONT: MÁS MUNKACSOPORTOK BESZÁMOLÓI
Menza: novemberben már beszámolt a munkacsoport a fejleményekről, mostanra már a következők
történtek:
-

A pályáztatás után az EUREST szolgltatót választotta az iskola
Bevezetésre kerül 2014. március 1-től az új online Ebédrendelési- és fizetési rendszer
A gyerekek kapnak egy iskolai igazolványt, névvel, fényképpel. Minden gyerek megkapja ezt,
mert lesz más funkciója is.
EUREST segít a menza feldíszítésében is.
2-féle étlapról lehet majd választani: lesz egy hússal/hallal készült ételekkel és lesz egy
vegetárius.
A Menza-munkacsoport is mindig szívesen lát új munkatársakat

Fontos megjegyzés: Németorszában már vannak rossz tapasztalatok is az online rendszerrel, figyelni
kell!

A munkacsoportok és az egyes kapcsolattartók nyilvánosan elérhetők az iskola honlapján.

11. NAPIRENDI PONT: EGYÉB
A Szülői Tanács következő ülésének időpontja: 2014. április 2. 19:00 óra
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