Jegyzőkönyv
A Német Iskola Szülői Tanácsának ülése, 2015.01.28.
Ideje: 19.00-21.30

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) Iskolaigazgató
b) Alapítványi Tanács
c) Alkalmazotti Tanács
d) Támogatói Egyesület
4. Jelentés a pénzügyi helyzetről
5. Az eddig beérkezett támogatási igények bemutatása és megszavazása
6. A munkacsoportok beszámolója
7. Egyéb

1. NAPIRENDI PONT: MEGNYITÓ
Wellisch Péter köszönti a jelenlévő szülői képviselőket és vendégeket.
Bemutatkoznak a 2m-es osztálynak újonnan megválasztott szülői képviselői:
Hárshegyi Krisztina
Tivadar Krisztina

2. NAPIRENDI PONT: A NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA
Egyhangúan jóváhagyásra került.
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3. NAPIRENDI PONT: AZ ISKOLAI TESTÜLETEK BESZÁMOLÓJA
a) Iskolaigazgató
Mahrenholtz úr 2015. február 15.-én, pontosan egy fél éve a DSB igazgatója. Köszönetet mond a jó
együttműködésért és megdicséri a karácsonyi vásár sikeres szervezését.
Az iskola területén lévő parkolóval kapcsolatosan bemutatja az Igazgató úr az új forgalmi táblát, amely
ábrázolja az új forgalmi rendet, melyet hamarosan ki fognak függeszteni a parkolónál. Felhívja minden
kedves szülő figyelmét, hogy az új forgalmi rend szerint reggel 8 óráig csak a parkoló bal oldalán szabad
a gépjárműveket az úttestre lerajzolt helyekre leparkolni. A középső, valamint a jobb sávban, ebben az
időben kizárólag a tanuló kiszállásáig szabad megállni. Ezt követően haladéktalanul el kell hagyni a
parkolót cipzáras rendszerben.
Ezt követően az Igazgató úr nyilatkozik a „lopások és tréfák” ügyekben. Megfigyelések szerint a tanulók
magas, akár 3 jegyű Eurós készpénz összegeket tartanak a pénztárcájukban, amelyek esetenként a
szünetekben nyitottan, elől fekszenek. Megkéri a szülőket, hogy hassanak annak érdekében a
gyerekekre, hogy ne vigyenek az iskolába magas pénzösszegeket. A tanulók az értéktárgyakat ne az
iskolatáskákban, hanem az erre a célra szolgáló zárható szekrényekben tárolják! Az igazgató úr a téli
szünet előtt kinyittatta a házmesterrel az összes szekrényt és tapasztalta, hogy ezek vagy üresen voltak
lezárva, vagy értékekkel benne nyitva álltak. Amennyiben a tanuló nem tart igényt a szekrényre,
szíveskedjen visszaadni annak kulcsát. Ezen túl iskolatáskák az osztálytermen kívül ne maradjanak
felügyelet nélkül. Viszont azzal a lehetőséggel is kell számolni, hogy ellopottnak hitt tárgyak a „talált
tárgyak” irodában vannak. A jövőben a „talált tárgyak” irodában lévő ingóságok három hónap tárolási
idő után adományozásra kerülnek.
Téma: Rongálások az iskolában
A tetten ért tanuló szülei felelnek anyagilag a kárért.
Téma: iskolai szünet „meghosszabbítása”
Az Igazgató úr visszautasít közvetlen az iskolai szünet előtt vagy utána levő napokra szóló
szabadságolási kérelmeket. Ezt egyrészt indokolja a tanulók iskolakötelezettségével (Schulpflicht).
Másrészt hangsúlyozza az iskola felelősségét a német állammal szemben, aki állja a tandíjak 47 %-át,
valamint a magyar állammal szemben. Nem engedélyezett távollét az érintett tanulók szüleivel
szemben anyagi következményeket von maga után.
Téma: Konfliktusok kezelése
Mahrenholtz úr utal a 2013 szeptemberében megjelent egyes számú iskolai hírmondóra, amelyben
részletesen dokumentálásra kerültek az iskola konfliktushelyzetekre vonatkozó belső előírásai.
Konfliktus esetén az előírt de-eszkalációs utat kell követni, amely mindig a legalacsonyabb deeszkalációs lépcsőn kezdődik. A konfliktus igazgatói szintre terjesztése csak akkor történhet meg, ha
eredménytelenek a konfliktus megoldására irányuló fáradozások minden előtte lévő de-eszkalációs
lépcsőn. A jegyekről szóló iskolai határozatok érvényesek, és jogi úton nem támadhatóak.
Téma: „Pletykák”
A pletykák ártanak. A pletykák érdekesek és érdeklődést keltenek, lehet velük politizálni, viszont nem
szolgálják az egymás odafigyelésére alapuló együttműködést és közös erőfeszítéseket adott problémák
megoldására. Az Igazgató úr ismételten utal az iskolai hírmondóra.
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Téma: Biztonság az alsó tagozatban
Az Igazgató úr megkéri az alsó tagozatos szülőket, szíveskedjenek a gyerekeket reggelenként csak az
alsó tagozat épületének főbejáratáig elkísérni. Az épületben, főleg az osztálytermek előtt, valamint
közvetlenül az épület előtt folytatott reggeli beszélgetések zavarják a tanítást. Továbbá a ki- és befelé
áramló szülők miatt folyamatosan nyitva áll a főbejárati ajtó. Így bárki bejuthat az iskola épületébe. A
reggeli nyüzsgésben nem ellenőrizhető a belépő felnőttek kiléte és belépési jogosultsága, ami a
gyerekek számára veszélyt jelent.
Téma: az alsó tagozat „m” ága
Az Igazgató úr megérti az „m” ág szüleinek kívánságait, viszont türelmüket kéri. A módosításokat nem
lehet egyik napról a másikra végrehajtani. Mint iskolaigazgató, Mahrenholtz úr az egész iskoláért felel.
Végső soron az érettségiző tanulók száma határozza meg az anyagi támogatási összegeket valamint az
alkalmazható tanárok létszámát. Többek között ezért is a tanulók első osztálytól tizenkettedik osztályig
való képzése az iskola saját érdeke. Az „m”-es és „d”-s tanulók vegyítése a 7. osztályban történik meg.
Ebből kifolyólag az ”m”-es tagozatnak a tanítási koncepciót a hetedik osztálytól kezdődően kell
visszafelé megfogalmaznia az első osztályig. Ez egy időigényes, a tanárok továbbképzését is érintő
folyamat. Szükséges továbbá a folyamatos külső változásokhoz való alkalmazkodás. Így például létezik
egy hatályos új, a német érettségire vonatkozó rendelet, amely szerint az érettségi 10 kompetencia
tantárgyból áll, és az érettségi vizsga bővül egy kreatív szemléletű tantárggyal. (Csak a jelenlegi 9.
osztálytól fog érvénybe lépni.)
Téma: Alkalmazotti kérdések
Frau Németh egyelőre 5 hónapos időszakra helyettesíti a január végétől terhesség miatt búcsúzó Frau
Hornt.
A DSB azonnali hatállyal alkalmaz egy új napközis tanárt. A következő tanév kezdetével a DSB alkalmaz
egy további háromnegyedében a napközinek dolgozó, és negyedében pályaválasztási tanácsadással
foglalkozó pedagógust.
A külföldi – nem németországi – egyetemi helyeket közvetítő „International Education Center”
kapcsolatfelvételére az Igazgató úr visszajelezte, hogy csak külföldi csere szemeszterek
(Auslandssemester) közvetítésén alapulhat egy együttműködés, mivel a DSB koncepciója elsősorban a
németországi továbbtanulásra alapul.
Téma: Adminisztratív kérdések
A DSB-nél való bejelentkezéshez szükséges lakcím kártya fénymásolatának benyújtása esetenként még
mindig nem történt meg. Az Igazgató úr nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a lakcím kártya bemutatása
hiányában a DSB az érintett tanuló részére elesik 1.350 Euro külső támogatástól. A DSB által megfontolt
tandíjfizetési rend módosítása az érintett tanulók szüleit kötelezné az elmaradt támogatás
kárpótlására.
Következő események:
Jövő hét: érettségi hét
Február 20. : Farsangi buli (16 éves kórtól)
Február 18.-21. : Továbbképzési tanfolyam az iskolában; Átmenet az alsó tagozatból a gimnáziumba
Március 17. Dieter Nuhr a DSB-ben
Március 20.-23.: A ZfA és AA meghívására a MOE régiónak szóló konferencia Budapesten kerül
megrendezésre; kb. 50 nemzetközi vendég várható.
Május 29./30.: A DSB 25 éves lesz, ötleteket az ünnepi folyóirat megvalósításához február 28.-ig lehet
benyújtani (engedélyezés az Igazgató úr által), a folyóirat nyomtatása március közepén kezdődik meg.

3

A szülői képviselők által feltett kérdések:
Dagmar Wienecke: Gyakran az alsó tagozat épületében találhatók az aznapi szakkörök elmaradásáról
szóló értesítések. Erről hogyan értesüljön a szülő, amennyiben nem léphet be reggel az épületbe?
Igazgató úr válassza: A közeljövőben az alsó tagozat épületén kívülről felszerelésre kerül egy
információs tábla/szekrény, amely tartalmazni fogja az ilyen jellegű értesítéseket.
Krisztina Hárshegyi: Van arra lehetőség, hogy az alsó tagozatnak szóló helyettesítési rend az alsó
tagozat épületében is kihelyezésre kerüljön?
Igazgató úr válassza: Ez az információ az alsó tagozat épületén kívülről lesz elérhető. Az ilyen
információk kihelyezésére meg fognak rendelni egy megfelelő információs tábla-szekrényt.
Krisztina Hárshegyi: A m-ágazatos tanulók a 4. osztályból az 5. osztályba való váltása felvételi vizsga
nélkül fog megtörténi?
Igazgató úr válassza: Az alsó tagozat 4. osztályába járó tanulók számára nem szükséges a gimnáziumban
való továbbtanuláshoz felvételi vizsga. A gimnáziumba való lépés automatikusa megtörténik,
amennyiben a tanuló a bizonyítványa alapján az 5. osztályba bocsátható.
Az osztálydolgozatok kijavítása/értékelése gyakran nagyon sok időt vesz igénybe. Az Igazgató úr
megígéri ennek a témának ellenőrzését.

b) Alapítványi Tanács
Dr. Petrányi Dóra megköszöni a jó és szoros együttműködést az Igazgató úrral. A kapcsolat kölcsönös
bizalomra, tiszteletre, jó kedvre és közvetlen kommunikációra alapul. Dr. Petrányi ismét hangsúlyozza
a 2014 októberében Budapesten a Német Külföldi Iskolák világszervezetének 70 vendég részére
megtartott európai konferenciájának nagy sikerét.
Forgalmi helyzet a DSB körül
Az Alapítványi Tanács továbbra is igyekszik a reggeli, a DSB területe körül zajló forgalmi káosz
csökkentésére. Ennek érdekében már megtörtént a kapcsolatfelvétel az illetékes BKK-val és a 12.
kerület önkormányzatával. Az elsőnek benyújtott kérelem a Csipke utca egyirányúvá tételéről szól. A
Cinege út forgalmi rendjének megváltoztatása egy második kérelem tárgya lesz.
3. iskolai ág az 5. osztálytól
Az 5. osztálytól kezdődő harmadik ág létesítésére irányuló kérelem benyújtásra került. Mahrenholtz úr
ezzel kapcsolatosan már folytatott beszélgetéseket a döntésben érintett szervekkel. A kérelem jelenleg
a Német Nagykövetségen van, ahonnan már érkezett egy pozitív hozzáállású nyilatkozat.
Építési engedély az iskola bővítésére
Az iskola infrastrukturális bővítéséről szóló kérelem elbírását feltétlenül ki kell várni bármilyen
tervezési/építési tevékenység elkezdése előtt. Máskülönben a DSB veszélyezteti a szükséges anyagi
támogatás jóváhagyását. Kizárólag a kérelem hivatalos elfogadását követően lehet megkezdeni az első
projekt kiírásokat.
Az építkezési idő alatt pluszban szükséges osztálytermek átmenetileg egy könnyű-szerkezetű
létesítményben lesznek kialakítva. Az erről szóló kérelmet már jóváhagyták.
Az Alapítványi Tanács a kivitelezési és ütemtervek elkészülése után megfelelően tájékoztatja a
szülőket. A tanulóknak és szüleiknek lesz lehetőségük az aktív segítségnyújtásra.
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A DSB alapító dokumentuma
A megnövekedett tanulói létszám miatt a DSB alapító dokumentumát módosítani kell. Az Alapítványi
Tanács elindította a módosításhoz szükséges eljárást. Ugyanebből az okból a DSB működési engedélyét
is módosítani kell. Az ehhez kapcsolódó eljárás még folyamatban van.
Az Alapítványi Tanács tagjainak bejegyzése
Az „új” tanácstagok bejegyzéséről szóló kérelem 2013 júniusában került benyújtásra az illetékes
bíróságon. A „új” tagok bejegyzéséig, az addig hozott döntések feltételes módon jönnek létre.

c)

Alkalmazotti Tanács

Grotthaus úr megdicsérte a jó együttműködést az Igazgató úrral.
Március 5-től 8-ig megrendezésre kerül a továbbtanulási és pályaválasztási kiállítás Bécsben. Grotthaus
úr tervezi 11. osztályos tanulókkal a kiállítás meglátogatását. Beszámolója szerint az Osztrák
Gimnázium buszán a DSB tanulóinak részére van néhány férőhely.

d) Támogatói Egyesület
Bejegyzésre került az Egyesület új elnöksége.
Nyári tábor Gárdonyban
Jelenleg csak 3 jelentkező van. Kérdéses, hogy az igényfelmérés történt-e meg túl korán, vagy tényleg
nincs igény. A szülői tanács megszavaz egy új felmérést, amelyet a titkárság küld ki a szülői
képviselőknek határidővel. Csak ezt követően folytassa az Egyesület a további tervezést. Az Egyesület
megkéri az Alkalmazotti Tanácsot, hogy érdeklődjön, az iskola tanárai vállalnának-e
táboroztatást, mikor és milyen témában . Amennyiben nem jelentkeznek önkéntes tanárok, a tábor
külsős pedagógusok és külsős német anyanyelvű kísérő személyzet alkalmazásával kerül
megrendezésre.
Projekt: Erdei iskola
A Hármashatárhegyi erdei iskola együttműködésével közös programok kerülnek megszervezésre
kisebb gyerekek es családok részére. A programlehetőségekről az Egyesület küld tájékoztatást.
Projekt: Volt DSB-s diákokkal kapcsolatfelvétel
Az Egyesület együttműködést tervez a DSB-s „öregdiákokkal”. Cél, az iskola támogatása különböző
módon. Pl.: tapasztalatok megosztása az iskola utáni pályafutásról.
Továbbá tervben van egy továbbképzési és gyakornoki lehetőségekről szóló információs börze
előkészítése.
További projektek:
Tavaszi családi sportnap, elsősegély nap, játszótér építése az alsó tagozat területén.
Az Egyesület kéri a Szülői Tanács tagjait, hogy osztályaikban népszerűsítsék a Támogatói Egyesületet.
Az Egyesület várja az új tagok jelentkezését, akik munkájukkal vagy egyéb támogatással hozzá tudnak
járulni a közös eredményekhez.
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4. NAPIREND PONT: BESZÁMOLÓ A SZÜLŐI TANÁCS PÉNZÜGYEIRŐL
A nagyon sikeres Adventi vásár után a szülői tanács bankszámlájának jelenlegi egyenlege 2,4 millió Ft.
Minden osztálykassza részére 7.500Ft kerül kifizetésre. Az elnökség kéri a további, jó megfontolt
támogatási kérelmek benyújtását. A Német Iskola Szülői Tanácsának támogatói programja az iskola
honlapján elérhető.

http://www.deutscheschule.hu/hu/iskolai-gremiumok/szuloimunkakozosseg/informationen-aus-den-arbeit.html
5. AZ EDDIG BEÉRKEZETT TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BEMUTATÁSA ÉS MEGSZAVAZÁSA
1. Alsó tagozat vezetője: támogatási igény: 100 000 Ft (kb. 3,-EUR /gyerek)
Február 19-én az alsó tagozatnak tartandó farsangi parti programjának finanszírozásához (esetleg
ellátás fánkkal); a kérelem egyhangúan megszavazásra került.
2. Napközi: támogatási igény: 130 000 Ft társasjátékok, kerti felszerelés, barkácsolási alapanyagok,
gyerekarcfesték stb. beszerzésére; a kérelem egyhangúan megszavazásra került azzal a feltétellel,
hogy a beszerzett játékok minden alsó tagozatos gyerek rendelkezésére állnak. (Ezzel kapcsolatosan
Frau Verhaelen felhívja mindenki figyelmét a március 28.-án tartandó bolhapiacra, ahol adódik
lehetőség játékok olcsó beszerzésére. A Szülői Tanács egyetért továbbá az összes szülő részéről a
már nem használatos, jó állapotú, és az alsó tagozatnak alkalmas játékok adományozásáról szóló
kérelem kiküldésében.)

6. NAPIRENDI PONT: A MUNKACSOPORTOK BESZÁMOLÓJA
Ünnepségszervező Munkacsoport
Február 20. :Farsangi bál
Március 28. : Bolhapiac
Frau Verhaelen a korábbiakban a nyári ünnepség mottójáról szóló javaslatokat tett az Igazgató úrnak.
Többek között az „Einstein – Schule macht Spaß” mottót ajánlotta. Az Igazgató úr pozitív visszajelzése
után most meg fogja kezdeni a nyári ünnepség szervezését.
Továbbtanulási Munkacsoport
• A téli szünetben megrendezésre került egy beszélgetés tavaly érettségizett diákok és a mostani 912. osztályosok között. Téma: tapasztalatok megosztása az utolsó tanítási évről a DSB-ben, az
érettségiről, az első egyetemi félévről Ausztriában és Németországban.
• A napokban a munkacsoport érdeklődő diákokkal meglátogatta a SYMA csarnokban rendezett
EDUCATIO kiállítást, ahol magyar és külföldi egyetemek képzési lehetőségeiről lehetett
tájékozódni. Prospektusok, tájékoztató anyagok Horváth Marianntól kérhetők.
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7. NAPIRENDI PONT: EGYÉB NAPIRENDI PONTOK
Eva-Britt Wackerbauer csütörtökönként 11.30-tol 13-ig tartja az iskola tornatermében ingyenes torna
óráját anyukák részére.
A következő Szülői Tanács ülése 2015. március 25-re van tervezve. Az időpont megerősítése és a
meghívók e-mailben kerülnek kiküldésre.
Ülés vége 21:30 óra.
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