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MEGNYITÓ/ÜDVÖZLÉS
Megnyitó
 Dr. Marc Pinter úr, a 2012/2013 iskolai év Szülői Tanácsának elnöke megnyitotta az
ülést
Üdvözlés
 Dr. Hans-Joachim Czoske, iskolaigazgató, Budapest Német Iskola
Hans-Joachim Czoske igazgató úr kiemelte a Budapesti Német Iskola, mint márka
fontosságát. A találkozás („Begegnung”) fogalmát hangsúlyozta, mint a német és
magyar kultúra találkozásának megtestesítőjét, ennek fontosságát húzta alá a
mindennapokban való megvalósítása tekintetében. Az igazgató úr a gimnáziumi
előkészítőre jelentkezők és az általános iskolai felvétel iránt érdeklődők magas
számának örömteli helyzetéről tájékoztatott. Az iskolai „Nyílt nap” teljes siker volt.
70-en jelentkeztek, így három előkészítő csoportot fog indulni.
Kiemelte annak fontosságát, hogy a gyerekek a Budapesti Német Iskolában a legjobb
körülmények között és a legmagasabb igényeknek megfelelő szinten tehetnek eleget
tanulmányaiknak. A Budapesti Német Iskolában - mint a német és magyar kultúra
találkozásának iskolájában - a kétnyelvűségnek és e két kultúrának kell a
középpontban állnia.
Az igazgató úr bemutatta az iskola új hírlevelét, ami a fentieknek is megfelelően
kétnyelvű kiadásban jelenik meg.
Czoske igazgató úr büszke arra, hogy itt, Európa közepén ezt a gyönyörű helyen fekvő
iskolát vezetheti, ami nemcsak építészeti megoldása tekintetében különlegesség,
hanem az iskola vezérgondolatának, és ennek megfelelően a tanári kar és itt tanulók
által képviselt emberi értékek tekintetében is különleges.

 Petrányi Dóra asszony - az Alapítványi Tanács elnöke
 Varga István úr - az Alapítványi Tanács tagja
Dr. Petrányi Dóra és Varga István úr az Alapítványi Tanács nevében köszöntették a
szülőket, Hans-Joachim Czoske igazgató urat és a Budapesti Német Iskola Szülői
Tanácsát. Az Alapítványi Tanács képviselői biztosították az iskola vezetését és a Szülői
Tanácsot támogatásukról és tájékoztatást adtak a hivatalba lépésük óta ellátott
tevékenységükről. Tevékenységük súlypontja az Alapítványi Tanács
határozatképességének helyreállítása és a határozatképesség biztosítása.
Az összehívás szabályszerűségének megállapítása
 Herr Pinter informálta a Szülői Tanácsot, hogy a DSB-ben a sokéves szokás szerint a
Szülői Tanács első ülésére történő meghívás az osztályonként megtartásra kerülő
szülői értekezleteken történik. Így történt ez ebben az évben is. Az információs lapon,
amit a tanárok az iskola vezetésétől kaptak, az időpont fel volt tüntetve. Ezen túl azon
szülők számára, akik már az előző év óta tagjai a Szülői Tanácsnak, az időpont május
óta ismert.
 Herr Pinter mindazonáltal felhívta a figyelmet, hogy a meghívás ezen formája nincs
teljesen összhangban az ügyrenddel, ezért ennek kiigazítását az új Szülői Tanács
számára javasolja.

NAPIREND
 Egyedüli napirendi pontként a Szülői Tanács vezetőségének (elnök, két
elnökhelyettes, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvvezető-helyettes) újraválasztása volt
rögzítve. A napirend elfogadásra került.

1. NAPIRENDI PONT: AZ ELNÖKSÉG ÚJRAVÁLASZTÁSA
A választásvezető személye és a választásra jogosultak
 Prokopp Róbert úr vállalta a választásvezető tisztségének ellátását a választás
levezetésére és az elnökség megválasztásának felügyeletére.
 Választásra jogosult a Szülői Tanács minden tagja.
 A jelenlévők választói jogosultságának ellenőrzése következett. Megállapításra
került, hogy a 32 jelenlévő szülői képviselőből 31 képviselő választásra jogosult.
Megállapításra került, hogy a választásvezető tisztségét betöltő Prokopp Róbert úr
tisztségére tekintettel nem jogosult választásra.

A Szülői Tanács ülésének nyelve
 A Szülői Tanács ülésének kétnyelvűségének biztosítása érdekében a következő ülésen
és az azt követő üléseken fejhallgatók és mikrofonok fognak rendelkezésre állni.
A kétnyelvűséget ezen ülés folyamán a kétnyelvű szülők, és mindenekelőtt Prokopp
úr biztosította a választás lebonyolítása során is.
A 2013/2014-es iskolai tanévre választott szülői képviselők bemutatkozása
 A szülői képviselők bemutatkozása megtörtént.

Jelölések és az elnökség újraválasztása

Az ülésen jelen nem lévő Fekete Ákos urat (5s osztály) Wellisch Péter úr (8s osztály) jelölte a
Szülői Tanács Elnöki tisztségének betöltésére. A jelenlévők tájékoztatása szerint Fekete úr a
2013/2014-es tanévre nem kíván tisztségre vonatkozó jelölést elfogadni. A többi jelölés
elfogadásra került.
A választás következett az alábbi sorrendben a következő jelölések szerint:
 Jegyzőkönyvvezető: dr. Zsuzsanna Trunk (Jánosy) (5a osztály)
Szavazatszám: 31
 Jegyzőkönyvvezető helyettes: Judit Oláh (5a osztály)
Szavazatszám: 19
 Elnökhelyettes: Inken Hefele (2a osztály)
Szavazatszám: 25
 Elnökhelyettes: Heike Nyist (7s osztály)
Szavazatszám: 11
 Elnökhelyettes: Alexandra Hille (6a osztály)
Szavazatszám: 15
 Elnök: Peter Wellisch (8s osztály)
Szavazatszám: 28
A választások lebonyolítása után Prokopp Róbert úr választásvezető ismertette a választás
eredményét.
Elnök: Wellisch Péter
Elnökhelyettesek: Alexandra Hille, Inken Hefele

Jegyzőkönyvvezető: dr. Zsuzsanna Trunk (Jánosy)
Jegyzőkönyvvezető-helyettes: Oláh Judit
A fenti személyek a Budapesti Német Iskola Szülői Tanácsa által a 2013/2014-es iskolai évre
megválasztásra kerültek.
EGYÉB NAPIRENDI PONTOK
A pénzügyek kezelőjének (pénztárok) tisztsége
 A Támogatói Egyesületben bekövetkezett változások miatt az Egyesület a pénzügyek
kezelését átadta Pinter Marc úrnak. Az elnökség megvizsgálja, hogy a jelenleg
érvényben lévő szabályok alapján a pénzügyek kezelőjének tisztségére valaki
megválasztható-e. A Szülői Tanács a következőképpen döntött: az elnökség
egyhangúan kéri és megbízza Pinter Marc urat, átmeneti hatállyal ellenkező döntésig
a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket őrizze tovább. Pinter úr elfogadta a
megbízatást.
Ünnepségszervező munkacsoport
Következő események:
 Bolhapiac: 2013. október 12.
Építés: 09.00 órától, Esemény: 10.00-13.00 óráig
 Adventi Bazár: 2013. november 30.
Rendezvény: 16.00-20.00 óráig
Adományok munkacsoport
 Szociális projektek megvalósításához önkénteseket keres a jótékonysági
munkacsoport
 Következő esemény:
SPAR Maraton / Futás sérült gyermekekkel. A Budapesti Német Iskola és a Csemete
Alapítvány Együttműködése
2013. október 13.
A következő ülés időpontja
 A Szülői Tanács következő rendes ülése
2013. november 13. szerda, 19.00 óra
A meghívók legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal, emailen kerülnek kiküldésre.
Budapest, 2013.09. 25.

