A SZIGETHALMI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ISKOLASZÉK MUNKATERVE
A
2017-2018. TANÉVRE

A szülők közösségének szervezetei:
- Iskolaszék
- Az iskolai SZMK választmánya
- Az osztályok szülői munkaközösségei
- A Szigethalmi Gyermekek Mosolyáért Alapítvány működését irányító kuratórium.
A szülői szervezetek működési feladatai:
- Dönt saját szervezeti és működési rendjéről.
- A törvény adta jogait és kötelességeit a tanulókkal kapcsolatban gyakorolja.
- Az iskolai és családi nevelés, a szülők közötti kapcsolattartás összehangolása.
- Vélemények és javaslatok közlése az iskola felé.
- Részt vesz az iskola életének aktív alakításában.
A szülők és az iskola együttműködésének célja:
A szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és helyi
közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv követelményeiről, az iskola és
szaktanárok értékelő munkájáról. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban
vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az
iskola igazgatóságával, a nevelőtestületével vagy az Iskolaszékkel.
Az együttműködésre az alábbi fórumok szolgálnak:
- Igazgatói tájékoztatás
- Szülői értekezlet
- Nyílt tanítási nap
- Kulturális bemutatók, kiállítások, konferenciák
- Egyéb iskolai programok
- Egyéb tájékoztatási formák

A szülői értekezletek, a fogadóórák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv
évenként határozza meg. Az iskola munkatervét és házirendjét a nevelőtestület a 2017.
szeptember 1-jei ülésén egyhangúlag elfogadta. Az osztályfőnökök az év eleji szülői
értekezleten ismertették a szülőkkel az abban foglaltakat. Az Iskolaszék a szeptember 01-ei
ülésén pedig véleményezte mind a házirendet, mind a munkatervet.
Az Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség ezt követően közösen elkészítette saját
Munkatervét, mely az iskola - tanítási órákon kívüli - munkáját hivatott segíteni, támogatni,
hogy a szülők oldott hangulatú légkörben, a közös programok által betekintést illetve aktív
részvételt nyerjenek a gyermekük fejlődésének folyamatában.
A szülői közösségek Munkaterve azokat az iskolai rendezvényeket emeli ki, melyekben
számottevő segítséget tud nyújtani az iskola számára, ezek:
- 2017. szeptember:
Az osztályok szülői munkaközösségei az első szülői értekezleten felmérik, hogy mivel
tudják segíteni a tantermek komfortosabbá tételét. Az iskola épületének felújítási munkálatai
gyermekeink érdekeit is szolgálja, ezért a szülők közösségi munkával részt vesznek egyes
tantermek mielőbbi rendbetételében, takarításában, díszítésében.
- 2017. ősz – 2018. tavasz: Papírgyűjtés
A szülők a nagyobb mennyiségű papír iskolába történő szállításában és
mérlegelésében segédkeznek. A papírgyűjtésből származó bevételről az osztályok szabadon
rendelkeznek, tanulmányi kirándulásra, eszközbeszerzésre, tanterem díszítésre stb.
költhetik.
- 2017. december: Iskolai Karácsonyi vásár
A szülők karácsonyi portéka (kézzel készített ajándéktárgyak, megunt játékok,
könyvek stb.) beküldésével gazdagítják a karácsonyi vásár árukínálatát. Osztályonként 1-1
szülő segíti az árusítást. Ennek bevételéről is az osztályok szabadon rendelkeznek.
- 2017. december 21.: Karácsonyi ünnepély
A szülők az osztálykeretben is megrendezett karácsonyi ünnepséget süteménnyel,
üdítővel, díszítéssel támogatják.
- Adventi időszakban: Kézműves nap
Ünnepi hangulatban, szülők - gyerekek együtt készítenek karácsonyi dísztárgyakat,
asztali díszeket, gyertyákat stb., melyeket a Városi Karácsonyi Vásárban az iskola javára
értékesíthetünk.
- 2017. december 16-17.: Városi Karácsonyi Vásár
A szülők karácsonyi portékákkal és az árusításban való személyes közreműködéssel
segítik a vásár lebonyolítását. Mindkét napra igényeljük az árusító faházat. Zsíros kenyérrel
egészítjük ki az árukínálatot, ezzel is csalogatva a nézelődő vásárlókat.

- 2018. február 16.: Alsós farsang
A szülők jelmezek készítésével/beszerzésével támogatják a farsangi kavalkád
lebonyolítását. Süteménnyel, üdítővel támogatják az osztálykeretben megrendezett oldott
hangulatú játékos ünnepséget.
- 2018. március 10. Egészség- és környezetvédelmi projektnap
Amennyiben a téma feldolgozásához otthoni eszközökre, segédanyagra szemléltető
eszközökre van szükség, a szülők biztosítják azt.
- 2018. március 22-23.: Széchenyi Napok keretében megrendezett Gálaműsor
A szereplő gyermekek felkészítésében a szülők aktív szerepet vállalnak a műsor
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. A belépők árusításában segédkeznek. A Gála
ideje alatt büfével (házi süteménnyel, szendviccsel, üdítővel) támogatják a szereplők, nézők
vendéglátását. A büféből származó bevételt egy közös célra fordítják (szülői
munkaközösség, Iskolaszék, diák önkormányzat, intézmény vezetőségének javaslatait
megvitatva, többségi szavazással).
A Gálaműsor zárásaként lebonyolításra kerülő tombolasorsolásához a szülők vállalják a
csekély értékű ajándéktárgyak beszerzését, illetve támogatói felajánlásokat gyűjtenek.
- 2018. március 29. DÖK-nap – Nyuszi buli
A szülők támogatást nyújtanak a szervezésben, lebonyolításban, amennyiben a
felelős pedagógus igényt tart rá.
- 2018. június 11-12. Tanulmányi kirándulások
A szülők segédkeznek a kirándulások megszervezésében, lebonyolításában, esetleg
a gyermekek szállításában is.
- 2018. június 15. Ballagás
A szülők kerti virágokkal segítik az iskola épületének és a ballagó osztályok termének
feldíszítését.

Tervezett Iskolaszéki ill. SZMK ülés 2017. szeptember és 2018. február hónapban lesz, ahol
a vállalt feladatok részletes megbeszélésére is sor kerül.
A munkatervet összeállította:

Csőszné Pozsgai Andrea
Iskolaszék elnöke
Szigethalom, 2017. szeptember 22.

