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A Német Iskola Szülői Tanácsának ülése, 2016.01.28.
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Helyszín: Zeneterem
Jegyzőkönyvvezető: Birte Frey

_____________________________________________________________________
NAPIREND
•
•
•

•

•

Jelenlévők üdvözlése és az ülés megnyitása
A napirend jóváhagyása
Frau Eikemeier, aki az iskola PQM (pedagógiai minőségmenedzsment) megbízottja és
csoportvezetője, bemutatja az április 22-én, iskolafejlesztés témakörében tartandó
konferenciát
Az iskolai testületek beszámolója
a) Iskolaigazgató
b) Diákönkormányzat
c) Alapítványi Tanács
d) Alkalmazotti Tanács
e) Támogatói Egyesület
Iskolabővítés, játszótér

---------------------- Zárt ülés -------------------------------------•
•
•
•

Beszámoló a szülői tanács pénzügyi helyzetéről, a támogatói koncepció megvitatása
Beérkezett támogatói kérlemek megvitatása és szavazás
A munkacsoportok beszámolója
Egyéb

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

2. NAPIRENDI PONT: A NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA
Egyhangúlag jóváhagyásra került.

3. NAPIRENDI PONT: FRAU EIKEMEIER BEMUTATKOZÁSA
Április 22-én, első alkalommal kerül megrendezésre iskolafejlesztés témakörben egy egész napos
konferencia, Bilanzierungs- und Entwicklungskonferenz (BEK) (Tényfeltárás és fejlesztés) néven.
A rendezvény az iskolafejlesztést szolgálja, célja a részvételi folyamatok, a nagyobb áttekinthetőség
erősítése. Ezen kívül rögzítésre kerülnek a kívülről érkező elvárások és követelmények (Mahrenholtz
úr emlékeztet a Szövetségi Tartományi Szakfelügyelet által lefolytatott vizsgálatra 2012-ben), de az
önállóan megfogalmazott célok felülvizsgálata is megtörténik.
A Szülői Tanács meghívottként saját standdal vehet részt a konferencián.
Február végén várható egy meghívó e-mailben, amelyben bizonyos témák megnevezését kérik a
szervezők, illetve megközelítően szeretnék a részvételi létszámot is meghatározni.
Az 5., 7., 9. és 11. osztályokhoz ezen alkalomból körkérdés is érkezett, melynek eredményei az
iskolafejlesztési konferencia keretein belül megismerhetőek lesznek.
A rendezvényt a jövőben az iskola évente megrendezi, beépül az iskola életébe.
A BEK-kel kapcsolatos további információk a DSB honlapján megtalálhatók.

4. NAPIRENDI PONT: AZ ISKOLAI TESTÜLETEK BESZÁMOLÓJA
a) Iskolaigazgató
Mahrenholtz úr dicsérően említi a konténerek elnevezésére kiírt pályázatot. A legjobb 3 ötletet
megfogalmazó osztály 50 euro értékben kap játékokat, s a nyertes elnevezés majd felváltja hivatalos
nyelvhasználatban is a "konténert".
Az iskolaigazgató rámutatott, hogy
- a németországi menekülthelyzet
- valamint a 2020-2022-es évekre várható nyugdíjba vonulási hullám miatt
Németország szerte tanárhiány fog kialakulni, ami akár 50-80 ezer tanárt is jelenthet, ami
fokozatosan tovább erősödhet. Ez feltehetően közvetlen hatással lesz a külföldi német iskolákra,
annak ellenére, hogy a német szövetségi államok jelezték, további ADLK-k felszabadítását tervezik.
Összességében nehezebb lesz németországi helyi erőket szerződtetni.
Az események alakulását alaposan kell majd tanulmányozni, a DSB-ben pedig adott esetben fokozottan
kell helyi nem-német tanárokkal számolni.
Téma: felügyelet
Arra az esetre, ha a pedagógus elhagyja az iskola területét, a következő előírás van érvényben
("Notfallkarte"). Az iskolai területet elhagyó tanárnak rendelkeznie kell egy osztálylistával, mely az
összes mobiltelefonszámot tartalmazza. A kísérők a lista segítségével ellenőrzik a jelenlévő diákok
létszámát az iskola elhagyása előtt, a rendezvény helyszínén, és a visszaérkezéskor. Probléma esetén
először a titkárságot és az iskolavezetést kell értesíteni. Rendszeres rendezvények esetén
rendelkezésre áll egy vészhelyzet-terv is.

Téma: új diákok fogadása
Új diákok és családjainak érkezésekor a hivatalos szülői értekezlet előtt lehetőséget kell biztosítani egy
találkozóra, melynek keretén belül információkat és listákat kapnak az érintettek az iskolán belüli
eljárásokról, módokról, kapcsolatokról (pl.: diákigazolvány, órarend stb.)
Diákönkormányzat megjegyzése: az iskolai hálózathoz szükséges logint is haladéktalanul meg kell adni
az új tanulóknak, ez eddig nehezen ment.
Téma: bombariadó
Egy bombariadót minden alkalommal komolyan kell venni, még akkor is, ha eddig mindig kiderült, hogy
téves riasztásról és/vagy gonosz viccről van szó. A DSB fenyegetettségi helyzete az utóbbi években nem
változott.
Bombariadó esetén az épületet ki kell üríteni. Mindig ügyelni kell a gyerekek megfelelő öltözetére.
Minden gyerek a számára kijelölt helyen gyülekezik, együtt mennek az utcára és csoportban tovább a
Zugligeti Iskolába, mellyel megállapodás született ilyen esetekre.
A helyszínen, az iskolában maradnak: iskolaigazgató vagy helyettese, az Alapítványi Tanács
megbízottja, egy titkárnő, egy gondnok. Ezt követően kör-sms-t kapnak a szülők arról, hol hozhatják el
a gyerekeiket. Ebben a témában a közeljövőben körlevél készül.
Végül: tűzriadó
Tűzriadó esetén minden tanár tudja, hol az osztálya számára kijelölt gyülekező hely. Mivel az
építkezések miatt a helyzet változni fog, a biztonsági előírásokat folyamatosan frissíteni kell.

b) Diákönkormányzat
•
•
•
•
•
•
•

A diákönkormányzat októberben fociversenyt szervezett
Az osztályképviselők találkoztak Gárdonyban, s különböző bizottságokat hoztak létre
(pl. ünnepekre, internetre)
Részvétel a Nemzeti Gyásznapon
Farsang szervezése az 5. és 6. osztálynak
Rendszeres találkozó az iskolaigazgatóval
Mozi délután a napközis gyerekeknek
Prágában rendeztek egy hétvégét a régió különböző külföldi iskoláinak képviselői
számára

Tervek:
• kosárlabda verseny
• röplabda verseny
• sütemény árusítás: 50% az diákönkormányzat kasszájának , 50% a "Csodalámpának"
• A felső tagozat termének bútorozása: jelenleg egy régi kanapé áll benne; adományokat
szívesen fogadnak!
• Publiv Viewing Foci (Nyár 2016) az aulában "az egész család részére"
• Esetleg egy parlamenti élő közvetítés megtekintése, hogy a gyerekek közelebb kerüljenek
a politikához

•
•

Szemétgyűjtő verseny
Kapcsolat más budapesti külföldi iskolákkal: esetleg közös sportesemény szervezése

Egy szülői képviselő megemlíti ismételten a "Praktikum" témáját. Grotthaus úr, a szakmai orientáció
felelőse kifejti, hogy már rendszeres kapcsolatban állnak a Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamarával, és az adatbankjukhoz hozzáférést biztosítottak. Rendszeresen keresi fel az érintett
osztályokat, a diákok 2/3-ának megvan a gyakorlati helye.
Katrin Inzenhofer megjegyzi, hogy a könyvtárban megtalálható a cégek listája.

c) Alapítványi Tanács
Téma: építkezés
December elején elkezdődött az engedélyeztetés. A kerületi illetékes reagált is egy 17 pontból álló
hiánylistával. Ebből 3 pont:
•

Egy 80 éves védett tölgyfa útban van, melyet nem lehet egyszerűen kivágni. Esetleg új kérelmet
kell benyújtani, külön az általános iskolának, külön a gimnáziumnak vagy időben másik előírást
kell keresni.

•

További probléma a be- és kihajtás szabályozása: az új parkolószintnek saját kihajtó útra lesz
szüksége, így túl sok be- és kihajtás történne az utcában

•

A telek beépítettsége továbbra is probléma, a tervünk, egy 2012-ben bevezetett számítási mód
szerint, meghaladja az engedélyezett százalékot.

2016. márciusági kellene a tenderdokumentációnak elkészülnie a tervek szerint, úgy tűnik, hogy ez a
határidő betartható. Pénzügyi szempontból minden rendezett.
Eddig 13 építőipari cég reagált pozitívan az iskola megkeresésére, ezek felkerültek a hosszú listára (a
„longlist”-re).

d) Alkalmazotti Tanács
Az októberben megválasztott Alkalmazotti Tanácsnak 6 tagja van:
•
•
•

Danhauser Ágnes (Elnök/szóvivő) és Lehr-Balló Máté a magyar tanárok oldaláról
Lisa Benker és Florence Schikora a helybeli német tanárok oldaláról
Christian Grotthaus (jegyzőkönyvvezető) és Cordula Riemer (Elnökhelyettes/ szóvivőhelyettes)
az ADLK-k oldaláról.

Az alkalmazotti tanács saját email címmel rendelkezik és várja a felmerülő kérdéseket.

e) Támogatói Egyesület
A gárdonyi nyári táborba különböző projektek tervezés alatt vannak, pl. nyelvi tábor, kreatív
tevékenységek tábora, vitorlás tábor. További javaslatokat várnak. Ebben a témában még e-mailt
küldenek.

5. NAPIRENDI PONT: ISKOLABŐVÍTÉS JÁTSZÓTÉR
A támogatói egyesület részéről Timm Riggert számol be.
A játszótér kivitelezését előreláthatólag egy olyan cég fogja végezni, amelyik saját maga állítja elő a
játékokat. Jelenleg 3 részből áll a terv:
•
•
•

Bizonyos feladatok elvégzése pl: ballonjátékok . A gyerekek ezen a területen aktívak.
Parcours (kalandpálya) 1 méter magasan
Mászás, pihenés, relaxálás: egy vár építése terasszal, talán csúszdával

Kb. 10 millió Ft (35-40 000 euro) a játszótér költsége, mely összeg még nem áll teljesen rendelkezésre.
A Támogatói Egyesület segít, de további hozzájárulások kellenek még. Jó lenne, ha a szülői képviselők
az osztályokban a cégek képviselőinek felhívnák erre a figyelmét. Az adakozó cégek és magánemberek
név szerint említésre kerülhetnek egy táblán.
A játszóteret a vállalkozó 10 munkatársával 10 nap alatt el tudja készíteni. Legjobb lenne ennek
kivitelezése a tavaszi szünetben, ezért fontos lenne az adományok gyűjtése. Különben az építkezés
előtt nem tud megépülni a játszótér, azaz csak 2017-ben, amikor az befejeződött.
Lehetne szervezni egy grillpartyt a megnyitóra.

6. NAPIRENDI PONT: A SZÜLŐI TANÁCS PÉNZÜGYI HELYZETE, TÁMOGATÓI KONCEPCIÓ
A tavalyi évben a szülői tanács sok pénzzel rendelkezett, mert a múltban a támogatás lehetőségei nem
voltak olyan széles körben ismertek. Ekkor 1,2 millió forint került kifizetésre, ezzel ki is ürült a kassza.
Az eredményes Adventi Bazárt követően, melynek bevétele 874 000 Ft volt, ismételten 1,2 millió forint
áll rendelkezésre. 300 000 Ft-nak mindig a kasszában kell maradnia előlegnek a Rendezvényszervező
munkacsoport számára. Ez a munkacsoport gazdálkodja ki a bevételt a szülők részvételével a
Sommerfest-en, az Adventi bazáron és süteményárusítással.
A Szülői Tanács minden szülő nevében ajándékkártyával és egy közös vacsorára szánt összeggel köszöni
meg az ünnepségszervező munkacsoportnak és vezetőjének, Andrea Verhaelennek az iskolai ünnepek
szervezését és lebonyolítását.
Az osztálypénztáraknak 10 000 Ft került kifizetésre.
A szülői tanács részéről egy alapvető döntés meghozatala szükséges: támogassa-e a szülői tanács a
tanulmányi utakat, és ha igen, milyen mértékben. A tavalyi évvel szemben nem áll elegendő pénzügyi
forrás minden tanulmányi út támogatására (iskolai csereprogram: Nantes, Günzburg, Berlin;
tanulmányút Spanyolországba; további tanulmány utak a felsőbb osztályokban), az igényelt összeg
alkalmanként 100 000 - 130 000 Ft)
A következő megoldásokat kell átgondolni:
• a Szülői Tanács nem támogatja a tanulmányi utakat, megtartja a forrást nagyobb/ésszerűbb
projektekre
• minden tanulmányutat támogat egy fix összeggel. Jelen esetben tanulmányi utanként
maximum 50 000 Ft lehetséges. Ez diákonként ca 10 euro támogatást jelentene. Van ennek
értelme?
• támogatás a kérvények beérkezésének sorrendjében, addig, amíg a keret el nem fogy.

24 igen szavazattal (2 nem szavazat) megszületik a döntés, a jelenlegi pénzügyi helyzetben nem
támogatja az SZT a tanulmányutakat.

7. NAPIRENDI PONT: A BEÉRKEZETT TÁMOGATÓI KÉRVÉNYEK BEMUTATÁSA ÉS SZAVAZÁS
ld. melléklet
A diákönkormányzat 30 000 Ft támogatást kap egy félévben. A javaslatot egyhangúlag elfogadta az
SZT.

8. NAPIRENDI PONT: A MUNKACSOPORTOK BESZÁMOLÓJA
Ünnepségszervező Munkacsoport
Andrea Verhaelen a munkacsoport alapkoncepcióján szeretne változtatni. Az ünnepek szervezésénél
és kivitelezésénél az osztályoknak több felelősséget kell vállalniuk. Maguknak kell elvégezni a
bevásárlást, és az árusításra kerülő portékát is maguknak kell előállítaniuk.
Tavaszi szünetet követő rendezvény a bolhapiac lesz. Adott esetben történhet egyidőben a játszótér
átadásával.
Szociális projektek / adományok munkacsoport
Roma Projekt
10 gyermek venne részt egy hétvégén Gárdonyban az iskolából, a résztvevő roma gyerekek létszáma
még nem tisztázott. Fontos ezeknek a gyerekeknek, hogy kijussanak a falujukból és valami mást is
lássanak.
A következő tanév új szociális projektjeiről a következő ülésen születik döntés.

9. NAPIRENDI PONT: EGYÉB
Az Alapítványi Tanácsban a szülőket képviselő Varga István és Petrányi Dóra mandátuma lejár
májusban. Van rá lehetőség, hogy a jelenlegi képviselők folytassák ezt a munkát, de minden szülőnek
módjában áll jelentkezni jelentkezzen. Wellisch Péter arra kéri a jelenlévőket, hogy gondolják át a
témát. A jelölt szülők listáját mielőbb össze kell állítani, hogy a Budapesti Német Követségnek is legyen
elegendő ideje az állásfoglalásra. Fontos tudni, hogy a jelölt személyek közül a döntést az Alapítók
hozzák meg.

Ülés vége 21:30

