JEGYZŐKÖNYV

Készült a Könyves Kálmán Gimnáziumban 2013. január 31-én megtartott Szülői
Választmányi értekezleten

Jelen vannak:

Sömjén Gábor igazgató
Szepesváry László igazgatóhelyettes
szülői választmány 32 tagja a mellékelt jelenléti ív szerint

I. Sömjén Gábor köszönti a megjelenteket.
I./1. Bejelenti, hogy 2012 november-decemberben lezajlottak az igazgatóválasztással
kapcsolatos véleményezései és döntési fórumok. 2012. december 20-i ülésén Újpest
Önkormányzata Szepesváry Lászlót a 2013. augusztus 1 – 2018. július 31. közötti időszakra a
Könyves Kálmán Gimnázium igazgatói feladatainak ellátásával megbízta.
Igazgatóhelyettes úr programját és személyét minden fórum – diákok, szülők, nevelőtestület,
közalkalmazotti közösség, KOB, Önkormányzat képviselőtestülete – egyhangúlag támogatta.
I./2. Rövid tájékoztatást ad a közoktatás területén zajló változásokról:
 2013. január 1-től a gimnázium épületének fenntartója Újpest Önkormányzata, az
oktatás pedig állami fenntartásba került.
 Változott a törvényi háttér:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közoktatásról 2011. dec. 29.
 110/2012. (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptantervről. (Megjelölte a nevelés
legfontosabb területeit és a kompetenciákat.)
 20/2012. EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
(2012.VIII.31.). Meghatározta a nevelőtestületek legfontosabb feladatait az
átalakítással kapcsolatban.
 2012. december 21-én megjelent a kerettantervek végleges változata (külön a 4 és 6
évfolyamos gimnáziumi képzésre).
A pedagógiai programot az iskolának 2013. március 31-ig kell átdolgozni.
Az igazgató röviden ismerteti, mely fejezetek kerületek elfogadásra a félévi értekezleten a
nevelési programból, illetve a helyi tantervből, és mik a következő időszak feladatai.

I./3. Bejelenti, hogy a szeptemberi választmányi értekezleten megfogalmazott szülői kérésnek
megfelelően a gimnázium honlapjára felkerült az első félév számszerű értékelése.
II. Szepesváry László:
II./1. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2013. január 30-án 10 meghívott szülő részvételével
beszélgetésre került sor, melynek tárgya a szülői választmány elnökségének megalakítására
tett javaslat, valamint a választmány munkájának megújítására vonatkozó elképzelések
ismertetése.
Cél: a szülői választmány, mint civil szervezet legitimitásának erősítése. Olyan testület
létrehozása, amely elnökségként még erőteljesebben képes megjeleníteni a szülők kéréseit,
elképzeléseit. Javaslataival a jövőben még egységesebben segítheti az iskola nevelő-oktató
munkáját.
Bejelenti, hogy a megalakuló elnökség munkájában a január 30-i beszélgetés résztvevői
mellett bárki bekapcsolódhat a jelenlévők közül, aki szívesen dolgozna ebben a testületben.
Ismerteti, hogy a 10 főre az osztályfőnökök tettek javaslatot.
Tekintettel arra, hogy újabb jelentkező nem volt, igazgatóhelyettes úr bemutatja a megalakuló
elnökség tagjait. (A névsort és az elérhetőséget külön táblázatban közöljük.)
Ismerteti, hogy az elnökség első ülésére 2013. május 23-án kerül sor, ahol a tagok
megválasztják az elnököt.
Ezután a jelenlévők nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották a 10 fős elnökséget.
II./2. A szülői választmány munkájának megújítására tett javaslatok
Szepesváry László hangsúlyozza, hogy ezek a javaslatok már igazgatói pályázatában is
szerepeltek.
II./2.1. Szülői honlap: beindítása megtörtént. Cél a gyorsabb, érdemibb tájékoztatás. Olyan
felület kialakítása, ahol a szülői vélemények megjelenhetnek, a közös munka jobbítását célzó
javaslatok pedig mindenki számára hozzáférhetővé válnak.
II./2.2. Pályaválasztási hét szülői közreműködéssel.
Célcsoport: 9. és 10. évfolyam
A szülők közreműködése az alábbiak szerint valósulhat meg:
 előadás különböző foglalkozásokról, szakmai pályákról,
 látogatás szervezése érdeklődésre számot tartó munkahelyekre.

Pályaválasztási tevékenységünkben számítunk az egyetemeken, főiskolákon tanuló Könyves
öregdiákokra, akik a felsőoktatási intézmények világát hozhatják közelebb tanítványainkhoz.
II./2.3. Segítség a tárgyi-technikai fejlesztésekre vonatkozó elképzelések megvalósításában.
A szülői közösség és az elnökség közreműködésével fel kell kutatni azokat a szülőtársakat,
akik munkájuk révén közvetlen kapcsolatban állnak építőipari, szállítási-fuvarozási, felújításikarbantartói, nyomdai valamint számítástechnikai-informatikai tevékenységet folytató
cégekkel, szervezetekkel, vállalatokkal.
II./2.4. Pályázatok elnyerése
A szülői segítség az alábbi formákban valósulhat meg:
 figyelemfelhívás a gimnázium vagy egy-egy osztályközösség számára fontos
pályázatra;
 segítség pályázatíráshoz.
II./2.5. Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása.
Jelenleg kb. 150-en adják adójuk 1%-át az alapítványnak. Ez kevés az alapítvány kettős
céljának maradéktalan és folyamatos megvalósításához. A probléma kezelésében fokozottan
kell közreműködni a választmánynak és az elnökségnek.
II./2.6. A jövőben az elnökség mindig képviselteti magát a KKG Diákjaiért Alapítvány
kuratóriumi ülésein.
III. Szülői kérdések és észrevételek az elhangzottakhoz
Kérdés: Hogyan került kiválogatásra az elnökség?
Válasz: Osztályfőnöki javaslatra egy operatív munkára alkalmas létszámot jelöltünk.
Kérdés: Hozhat-e döntést a választmány helyett az elnökség?
Válasz: Csak a v választmány által jóváhagyott döntéseket képviselheti az elnökség.
Szülői felajánlás alapján a közeljövőben a világítás korszerűsítésére írunk pályázatot.

IV. Sömjén Gábor:
Emlékezteti a választmányt, hogy a szülői támogatásról már szeptemberi ülésén döntött a
választmány. Most a második félévre vonatkozó befizetés időpontjáról kell dönteni.
Javasolja, hogy február 15-ig történjen a befizetés.
A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Végül köszönetet mond azoknak a szülőknek, akikkel több évig együtt dolgoztak a szülői
közösségben, és hasonló támogatást kér a következő igazgatóság számára is.
Ezután az ülést bezárja.

