SZMK értekezleti jegyzőkönyv- 2015.szeptember 15.

1. Bemutatkozás:
- Az iskola új igazgatójának - Jusztinné Nedelkovics Alíz- bemutatkozó beszéde, Károlyi
Attila igazgató helyettes – bemutatkozása valamint a szülők kölcsönös megismerkedése,
bemutatkozása , régi és új tagok között. (Sajnos, a szülői névlistát nem kaptam kézhez,
így most ennek hiányában a jegyzőkönyvből kimarad a jelenlevők névsora).
2. Beszámoló:
-Horváth Szabolcsné Klári- SZMK eddigi elnök beszámolt a közösség tavalyi iskolaévben
elvégzett munkájáról, az alapítványi bál megszervezéséről valamint az öltöny börze
sikerességéről. Az elnök és a közösség is sikeresnek értékelte a tavalyi munkát, utána
kijelentette, hogy családi okokból nem kívánja újbóli jelölését az elnöki posztra.
3. Az SZMK tagsága tudomásul vette tavalyi vezetőjének akaratát és nyílt szavazással az
értekezleten többségi szavazatokkal, új SZMK elnököt választott a közösség.
4.

Iskolaigazgatónő értesítette a közösséget a következőkről:

-

-

-

-

- Ami új az iskola életében, van mentálhigiéniás szakember, aki a diákok mellett
szülőkkel való foglalkozást is vállal, megkereshető és szívesen levezeti a
beszélgetést ( I. szinten van a mentálhigiéniás szoba az iskolában, elérhetőség- email az iskola honlapján lehetséges).
- a tanév rendje előre ki van tűzve, minden érdeklődő megtekintheti
- 2015. szeptember 20-án a Piarista Templom búcsúja és a Kalazancz körök miséje
lesz, elhangzott az igazgató külön kérése hogy a szülők is minél nagyobb számban
jelenjenek meg.
Kalazancius körök fontosak az iskola számára, amely nemcsak az ifjúsági
közösségek csoportjából áll, hanem apukák, tanári kar, plébániákhoz tartozó hívek
és mostani és volt bérmálkozói alkotják.
Adventben lesz szülői lelki nap, amelyre lehet majd jelentkezni, helyszín: az
iskola
Közösségi Szolgálattal kapcsolatban, segítséget és közös együttműködést kér az
iskola vezetése. Az ehhez kapcsolódó javaslatokat, észrevételeket az iskola
vezetése szívesen fogadd, az egész tanév során.
Az idei tanévben az éves munkaterv alapján is lesz Alapítványi bál, amely fontos
rendezvény az iskola életében, bál-felelős Zsova tanár úr egyben kapcsolattartó
iskola részről.
Tanév végi fix időpont az SZMK – Tanári kar találkozása

5. Károlyi Attila igazgatóhelyettes két megtartandó közösségi programról adott tájékoztatót:
a Tágas- Tér fesztivál lesz Szegeden szeptember 25-27 között, amely a keresztény
közösségekről szól, hogy ők mit adnak Szeged városnak. Helyszíne az új szegedi liget, lesz
Piarista sátor, diák bemutató, külön érdekes programokkal és ezekhez a produkciókhoz lehet
csatlakozni is. Szülőknek szept. 26-án délelőtt 11 órakor a Baptista sátorban pódium
beszélgetés lesz, amelyben az iskola is képviselteti magát.
b. Családi életre nevelés-programja, ami egy hosszadalmasabb tervezés eredménye, 2 szint
bevonásával (Házasság hete- Pasztorális tanácsadás). Ez a program a 7, 8, 9, évfolyam
osztályait érinti majd, helyszíne az iskola, időpontja szülőértekezlet, amelyen az osztályfőnök
szerepe kisebb lesz a családok bevonása viszont nagyobb. Célja a családokkal egyre szorosabb,
jobb kommunikáció és hogy a tudás, tapasztalat, mint erőforrás erősítse a családokat,
tanárokat.
Továbbá az iskolaigazgató jelezte amennyiben van az iskola működésével kapcsolatosan
szülői részről ötlet, javaslat, észrevétel, minden kezdeményezést szívesen fogadd.
Az e-naplóval kapcsolatosan igazgatónő kijelentette, hogy hosszú volt a rendszer
feltöltése, az új rendszer remélhetőleg a jövő héten működőképes lesz. A tanárok által beírt
jegyekre a határidők szorosabbak lesznek.
Szülői kérdésre, hogy mi a követelmény a lányok ünnepi öltözékkel kapcsolatban az
igazgatónő válaszában kimondta a házi rend szerint:
-

térdig érő sötétkék vagy fekete szoknya blézer
fehér ing
illetve a hideg időben sötétkék nadrág is megengedhető

A következő találkozás időpontja 2015. november 10-én esedékes!

