Jegyzőkönyv
A Német Iskola Szülői Tanácsának ülése, 2015.03.25.
Ideje: 19.00-22.00

Helyszín: Zeneterem

Jelenlévők: Jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyvvezető: Birte Frey

___________________________________________________________________________
NAPIREND
1. Jelenlévők üdvözlése és az ülés megnyitása
2. A napirend jóváhagyása
3. Az iskolai testületek beszámolója
a) Diákönkormányzat
b) Iskolaigazgató
c) Alapítványi Tanács
d) Alkalmazotti Tanács
e) Támogatói Egyesület
______ Zártkörű ülés _____________
4. Jelentés a pénzügyi helyzetről
5. Támogatási igények
a) Az e-mailben történt szavazások eredményei
b) Az újonnan érkezett támogatási igények bemutatása és megszavazása
6. A munkacsoportok beszámolója
7. Egyéb

1. NAPIRENDI PONT: MEGNYITÓ
Wellisch Péter köszönti a jelenlévő szülői képviselőket és vendégeket.

2. NAPIRENDI PONT: A NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA
Egyhangúan jóváhagyásra került.
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3. NAPIRENDI PONT: AZ ISKOLAI TESTÜLETEK BESZÁMOLÓJA
a) Diákönkormányzat
Ma került megrendezésre a 8.– 12. osztályosok részére szervezett foci mérkőzés. A húsvéti szünet után
lesz az 5. – 7. osztályosok foci mérkőzése.
Múlt héten egy a Prágai Német Iskolából származó diák a DSB vendége volt és a tanításon is részt vett.
Minden évben találkoznak a Külföldi Német Iskolák diákönkormányzatai közös projektek tervezésére
az iskolák közötti kapcsolatok erősítésé céljából. Evvel kapcsolatosan felmerült az ötlet rendszeres évi
1-2 hetes diákcserék bevezetésére. Egy ilyen jellegű projekt megvalósítása függ az igazgató úr
beleegyezésétől.
Mahrenholtz úrnak egyrészt tetszik az ötlet, másrészt viszont vannak fenntartásai is. Ő szerinte az SMV
által beszámolt találkozó nem olyan jól sikerült. Szerinte problematikus 2 hétre elutazni az érettségi
időszakban. Azonkívül keletkeznek költségek és tisztázni kéne a felelősség kérdést is. Amennyiben a
programból a DSB-nek nem keletkezik valamilyen jellegű haszna, inkább privát jellegű programnak kell
besorolni. A igazgató úr megígéri a javasolt program felülvizsgálását.

b) Iskolaigazgató
Mahrenholtz úr részt vett az iskolai igazgatók Berlini ülésen. Többek között megerősítést nyert az új
német nemzetközi érettségi szabályzat (DIAP) bevezetése. Az új szabályzat a jövő évtől lép hatályba és
elsőként a mostani 8. osztályosokat fogja érinteni. A szülőknek szóló részletes tájékoztatás hamarosan
következik.
Március 17-én a DSB aulájában került megrendezésre a kabaréest Dieter Nuhr-al mint sztárvendég. A
kabaréest a DSB számára egy nagyon sikeres Marketing rendezvény volt. Már sok köszönetnyilvánítás
érkezett a vendégek részéről. Számos vendég távolról, hosszú utat megtéve, jött el az eseményre (pl.
Balatonról).
Március 19-től 23-ig Budapesten és főleg a DSB-nél került megrendezésre a külföldi német iskolák
regionális ülése, amelyen képviselte magát 14 iskola 12 országból. Azóta érkezett felkérés a jövőbeli
ülések DSB-ben való megtartására. Az ülésen pozitív visszajelzések érkeztek a DSB 3 ágazatra
bővítésével kapcsolatosan.
Alkalmazotti helyzet:
Tanárok az alsó tagozatban: 2 tanár távozni fog az alsó tagozatból. Már folynak az interjúk német
anyanyelvű pályázókkal. A 2020-as ével bezárólag fog elkészülni a személyzeti erőforrások terve,
azonban most még nem kommunikálható.
Jelentkezések:
A nyelvi előkészítő tanfolyamra (5s) és az alsó tagozat magyar ágazatára (1m) túljelentkezés van. Az
1m-es osztályba jelentkezők kiválasztása a Kieli kiválasztási folyamat szerint történik meg. Ezt követően
a DSB figyelembe vesz már a DSB-ben tanuló testvér diákokat, az új osztály fiú / lány arányát és a
jelentkezők korát. Amennyiben ezek után még mindig túl magas a létszám, jegyzőkönyvezett sorsolás
történik. Az 5s-es osztályba való felvételt az írásbeli felvételi vizsga pontszámos eredményéből
levezethető ranglista határozza meg. Egyenlő pontszám esetében figyelembe vesz a DSB már az
iskolában tanuló testvéreket.

2

A DSB fennállásának 25-ik évfordulója:
Ünnepi folyóirat készül el. Május 29-én kerül megrendezésre a DSB évfordulói ünnepsége, amelyre
minden osztálynak egy szülői képviselő is kap meghívót.
Kimaradó tanórák helyettesítése:
Az idei betegségi járvány alatt készült helyettesítési terv 8 oldal hosszú volt. A már elkezdett és még
sok más tervezett projektek mellett ez egy problémát jelent. Horváth Mariann a sok helyettesített
órákkal kapcsolatosan érdeklődik egy fél munkaidőben alkalmazandó tanár lehetősége iránt, aki tudná
megelőzni a sok tanítási kimaradást. Az igazgató úr kifejti, hogy egy ilyen megoldásnak csak abban az
esetben lenne értelme, amennyiben a helyettesítő tanár a megfelelő szak tanítását tudja biztosítani.
Máskülönben csak egy felügyeleti feladatról lenne szó.
A tanév utolsó hetei:
Wellisch Péter érdeklődik a tanév utolsó heteiben zajló tanítás iránt. Kritizálja a heti két darab film
osztályban való megtekintését tanítás és tananyag ismétlés helyett. Evvel megegyezik Mahrenholtz úr
véleménye is: az alkalmankénti filmnézés vagy játszás erősíti az osztály közösséget, viszont e
tevékenységeknek mértékének normál határok között kell maradnia.
Fűrács az alsó tagozat épülete mellett:
Dagmar Wienecke a 2d osztály képviselőjeként említi, hogy már többször megszólítottak szülők az alsó
tagozat épülete mellett lévő fűrács miatt. Az említett fűrács esős időben csúszósa válik és esések
esetében fájdalmas sérüléseket okoz. Mahrenholtz úr közli, hogy a helyzet az iskola izgatósága által
felülvizsgálatra fog kerülni.

c)

Alapítványi Tanács

Az Alapítványi Tanács nevében Zsótér Olga számol be. A 2015/16-os tanévre szóló tandíjfizetési rend
elfogadásra került, a kiszabott tandíjak mértéke nem változik.
Infrastrukturális bővítési projekt:
A DSB tanulói létszáma kb. 300 fővel bővülni fog (500 főről 800 főre). Az alsó tagozat két
ágazatosságából plusz 100 tanuló és a gimnázium három ágazatosságból plusz 200 tanuló adódik.
Építési megvalósítás:
1. ütem (befejezés legkésőbben 2017 nyarára): az új alsó tagozat épületének kivitelezése 8 osztály
számára valamint egy új menza építése az egész DSB számára. (Tavaly az alsó tagozat létező
épületében lehetett építészetileg kialakítani egy további tantermet, a 4. osztály a gimnázium
épületébe költözött.
2. ütem: A gimnázium épületének 8 további tanteremmel, szaktermekkel és egy új tornateremmel
való bővítése. A mostani alsó tagozat épületében a jövőben a DSB óvodát szeretne elhelyezni.
Részben saját anyagi forrásokból és részben Németországból származó forrásokból valósul meg az
építkezés. Már az első ütemben történik meg az infrastrukturális bővítésnek mind két ütemére irányuló
építési tervezése. Az első ütemre irányuló hivatalos építési kérelem február 15-én került benyújtásra.
A építési terv szakmai elbírálását meg várja az iskola.
A 2016/17-es tanévtől az alsó tagozat tanulói átmenetileg részben egy könnyű-szerkezetű
létesítményben lesznek elhelyezve. Addig az alsó tagozat növekvő helyigénye az alsó tagozatos
osztályok a gimnáziumba való átköltöztetésével lesz kielégítve.
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Játszótér építése az alsó tagozat területén:
A Támogatói Egyesület és az Alapítványi Tanács egymásközti megbeszélések alapján megvizsgálja az új
tervezett játszótér az infrastrukturális bővítéstől független, azaz már hamarabbi megvalósításának
lehetőségét.
Kérdés Dagmar Wienecke: Az építkezési időszakban hogyan lesz kielégítve az alsó tagozatban keletkező
plusz helyigény? A mostani 2. osztályosok is átköltöznek a következő tanévben a gimnáziumba, hogy
helyet teremtsenek az újonnan érkező 1m-es tanulóknak? Illetve már megtörténik az átköltözés a
könnyű-szerkezetű épületbe? Frau Wienecke preferálná a könnyű-szerkezetű megoldást, mivel
véleménye szerint a 3. osztályosok a gimnáziumba való átköltözéshez még túl fiatalok.
Mahrenholtz úr válasza: Mivel a könnyű-szerkezetű épület magas évi költségekkel jár, véleménye
szerint a megfelelő anyagi eszközöket ésszerűbben lehetne az új épületre fordítani. A 2015/16-os
tanévre vonatkozóan az iskola vizsgálja a gimnáziumban még rendelkezésre álló helykapacitások
kihasználásának lehetőségét.

d) Alkalmazotti Tanács
Grotthaus úr beszámol az új bértábla Alapítványi Tanács által megtörtént engedélyezéséről, amelynek
célja a tanítói kar stabilitásának elérése.
A nyári ünnepségre sok tanár megígérte közreműködését. Kapcsolatban állnak az Andrea Verhaelen
vezetése alatt lévő Ünnepi munkacsoporttal.

e) Támogatói Egyesület
1) Gárdony
Idén nyáron 3 hét táborozást hirdetünk az iskola gárdonyi üdülőjében. Kérjük a Szülői Tanács
tagjait, népszerűsítsék ezt a lehetőséget osztályukban!
Jelentkezni lehet a Támogatói Egyesület e-mail címén: forderverein@deutscheschule.hu
Művészeti tábor (olajfestés, grafika, agyagozás)
45.000Ft/fő - minden korosztálynak 6 évestől (szülő, testvér, nagyszülő), aki szeretne alkotni
• július 13-17.-ig
Valamint:
Német nyelvi táborok
35.000Ft/fő - 6-12 éveseknek sok játékkal, nyelvtanulással/nyelvgyakorlással, kirándulással,
kézműves foglalkozásokkal.
• aug. 3 -7.-ig
• aug. 10-14.-ig
2) Szeretnénk megkérni a Szülői Képviselőket, hogy osztályukban hívják fel a figyelmet a
Támogatói Egyesületre! Egyre több, iskolánk gyerekeit érintő projekten dolgozunk. Anyagi és
egyéb támogatási formákat keresünk, hogy a diákok és szülők igényeit kielégítve segíthessük az
iskolát. Várjuk a csatlakozni kívánók jelentkezését egyesületünkbe, amit célzott anyagi
hozzájárulással, tagdíjjal, adó 1%-ával, segítő munkájukkal támogathatnak.
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Kérjük adójával támogassa az Egyesületet!
Verein der Freunde und Förderer der Deutsche Schule Budapest
Német Iskola Támogatói Egyesülete
1% Steuerabtretung / 1% SZJA
Steuernummer/Adószám: 18027938-1-43
3) Az Egyesület dolgozik a magyar érettségihez kötelező 50 óra közszolgálati munkavégzés
szervezésén. Reméljük, a tanév vége előtt sikerül aláírni az iskolával az együttműködési szerződést,
melynek értelmében az Egyesület igazolhat a DSB diákjainak közhasznú munkát.

4. NAPIREND PONT: JELENTÉS A SZÜLŐI TANÁCS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
A január 28-ai ülésen valamint az e-mailben megszavazott támogatások kifizetése után a szülői tanács
bankszámlájának jelenlegi egyenlege: 1,9 millió Ft.

5. TÁMOGATÁSI IGÉNYEK
20.00 óra: Vendégek megérkezése. A szülői tanács támogatási koncepciójának megfelelően
bemutatásra kerül két új potenciális szociális projekt, amelyek közül az egyik nyerheti el a szülői tanács
két évre szóló támogatását.
Projekt: ZOOM
Kérvényt benyújtotta és bemutatta Dr. Mangó Gabriella.
Projekt: RomaEducation
Kérvényt benyújtotta Origó Plusz Verein für Gemeinschaftsentwicklung und – Bildung.
Kérvényt bemutatta Anastasia Jelasity.
A projektek részletes leírása a jegyzőkönyvhez csatolva található a DSB honlapján.
Szavazás: Projekt ZOOM – 6 szavazás; Projekt RomaEducation – 22 szavazás.
A RomaEducation projekt 2 évre szóló támogatása megszavazásra került.
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a) Az e-mailben történt szavazások eredményei
Lásd a jegyzőkönyvhez csatolt Excel táblázatban a DSB honlapján.
b) Az újonnan érkezett támogatási igények bemutatása és megszavazása
Lásd a jegyzőkönyvhez csatolt Excel táblázatban a DSB honlapján.
Ursel Stemmer hozzászólása: Véleménye szerint mindkét e-mail által megszavazott támogatási
kérelem önkéntes / privát jellegű utazásokra irányul. Ezért ő szerinte se ezeket, se a többi ilyen jellegű
kérvényeket nem lenne szabad támogatni.
Elnökség és több szülői képviselő: A kérvények megfelelnék a támogatási koncepcióban kiszabott
követelményeknek és ebből kifolyólag szavazásra kerülnek. Részben 100%-os iskolai kirándulásokról
van szó (pl. tanulmányi utazás Londonba).
Norbert Langen: Véleménye szerint a pénz öntése az osztályoknak, illetve a kirándulási célra való
visszaosztása helyett célszerűbb lenne a Szülői Tanács bevételeit nagyobb mértékű beszerzések
finanszírozására megspórolni. Máskülönben feleslegesé válik a kérvényezési folyamat és helyettesíteni
lehetne a pénz osztályonkénti szétosztásával.

6. NAPIRENDI PONT: A MUNKACSOPORTOK BESZÁMOLÓJA
Ünnepségszervező Munkacsoport:
Vasárnap március 28-án megrendezésre kerül a DSB tavaszi bolhapiaca.
A nyári ünnepség mottója: „Junior Einstein - Schule macht Spaß“

7. NAPIRENDI PONT: EGYÉB NAPIRENDI PONTOK
Andrea Verhaelen és Kathrin Inzenhofer az ünnepi munkacsoport tagjaiként nem helyeselik az iskolai
ünnepségeken sok erőfeszítéssel kigazdálkodott bevételek 20%-ának adományozását karitatív célokra.
Helyette javasolják a bevételek iskolára való visszafordítását (példák: új szekrény a könyvtárba,
játszótér, javítások pl. a mosdókban).
A korábbiakban közösen megszavazott támogatási koncepción a mai ülés folyamán ismételten
gyakorolt kritika miatt, a szülői tanács elnöksége a következő eljárást javasolja: A szülői képviselők a
következő ülésig e-mailben küldjék el az elnökség részére a támogatási koncepció módosítására
irányuló javaslatokat. E módon már akár a következő ülésen dönteni lehet a jövő tanévre hatályos
koncepciónak változtatási szükségletéről.
A következő Szülői Tanács ülése 2015. május 6-ra van tervezve. Az időpont megerősítése és a meghívók
e-mailben kerülnek kiküldésre.
Ülés vége 22:00 óra.
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