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Jegyzőkönyv

Amely készült a Solymári Flunyadi Mátyás Német Nemzetisógi Általános ,l,skola, Alapfbkú
Művészet,i Iskola alakuló nevelőtestületi értekezletén 2017. május l5-én. 9.00 órától,

Jelenléti ív mellékelve

Bíró Istvánnó köszönti a jelenlévőket.
- a nevelőtestület nem tart igényt a diktaíbn használatára

- jegyzőkönywezető: Strbik Anna
- hitelesítók: Budaváriné Deák Marietta

Bágs Borbála

A nevelőtesttilet egyhangúlag megszavazta a személyeket.

- napirendi pontok ismertetése
- pályazatvéleményezése
- szavazatszátmlálő bizottság választása

Burza Hajnalka elnök
Handa Katalin tag
Budavári ndikó tue

A nevelőtestület egyhangúlag megszavazta a személyeket.

- szavazőlapismertetése
- helyszín - Daragics Éva terme
- napirendi pontok sorrendje

A nevelőtestiilet egyhangúlag megszavazta.

Homor Andrea - DÖK
A DÖK nem él véleményezési jogával.

páhi Lőrinc - nevelőtestület
- írásbeli véleményezés összegzésének ismertetése: a tantesttilet a nemet nyelvi

munkaközö s sé g kivételéve l nem támo gatj a a p ály áaaot.

Koppán Szilvia Zsuzsawta - pálry aző
- kezdeményezés ategező formara - tantestület többsége elfogadta
- véleményezésmegköszönése, gondolkodásra ösztönzés
- dokumentumokra hivatkozásokmagyatáaata
- mosolygás, pozitiv ltozzáÁllás fontossága
- pozitívumok felsorolása kétszer annyi, mint a negatívumoké
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- lendületes, energikus, erős hangú - saját vélemény, tapasztalat

családismertetés - önéletrajz kiegészítése ( 3 gyermek, üzletember ferj)
hiényző dátumok szóbeli pótlása
magánemberként és a közéletből vett tapasztalatok hasznosítása
együttes gondolkodásban való hit
német nemzetiség - német iskolrák
informatikai j rártasság korosztálynak megfelelő
gyerek+tanar+szülő együttműködése - szentharomság
intézményv ezetői tap srtalat hiányának pótl ása
24 erősség, 13 gyengeség felsorolása apályéaatban
összefogás azintézményvezető választással kezdődik - közös munka elengedhetetlen
honlapról való tájékoződás - AMI koncertek
meglévő programok, továbbképzések, hagyományőrzés megt artása, frissités
idősebb kollégaktól való tanulás lehetősége
Solymari Hírmondó előnyei, több felületen való megjelenés lehetősége, fontossága
gratuláció: musical, nyelwizsgák, kiemelkedő diákok, kompenetcia eredmények

lstvánné - kérdések felvetésének lehetőségeBíró

Mandják Gézéné
Miért ezt az iskolát v álasztotta?

Koppán Szilvia
Budai-hegyek, település szépsége, ismerősök, gyereklétszám, családi háttéí, érzelmikötődés,
település szerkezet, csapatmunka, tantestület megisrmerése, szimpátia

Bíró Istvanné javasolja, hogy aválaszadás idejét 2 percben maximalizálják.
A nevelőtestület nem fogadta el.

Páhi Lőrinc
Yeszélyezteti-e az egyéb programok lehetősége a tanórákon való aktív rész.*rételt?

Koppán Szilvia
Amennyiben teherként fogiuk fel abban az esetben igen, tervezéssel, együttműködéssel
megoldható.

práhi Lőrinc
Úgynevezett papíros (SNI, BTM) tanulók megnöveke dett létszáma nehezíti a mindennapi
tanulást. Milyen megoldást lát erre?

Koppán Szilvia
Maximalizálni kell a nehézséggel küzdők létszátmát, valamint a tanulókis véleményezzenek.
Hospitálások, ötletek egymástól.

Páhi Lőrinc
Mennyi idő alatt tewezi megvalósítani apályazatban leírt terveket?
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Koppán Szilvia
Nem egy év alatt, és nem mindent- ezek lehetőségek.

Bíró Isfuánné
Miért nem jött el azintézménybe apályézatiírás előtt?

Koppán Szilvia
külső szemlélőként elfogulatlanul tudtam pályázni,tényekct leírni.

Novoszádek Jtános
APálYazatban említett tervek anyagi háttere, támogatottság? Eszkö zhiartymegoldása?

Koppán Szilvia
civil támogatások, a meglévő háttér kiaknázása, szMk, szponzorok keresése.

szavazás - titkos

Szavazás eredménye:
69 fő jogosult szavazásra
l ftí tartósan beteg

68 fő szavazott
Ervénytele n szav azatnem volt.

16 fő (23,5Yo) támogatja apályéaatot
52 fő (76,5Yo) nemámogatja apályázatot

Kmf.
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Strbik Anna
jegyzőkönywezető
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Bács Borbála
hitelesítő
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Budaváriné Deak
hitelesítő
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