
Jegyz6ktinYv

a P6zm6ny P6ter Gimnizium mellett mfiktid6 Sziil6i Sztivets6g vilasztminyi iil6s6r6l

2016. december 12, Ersek0jv6r

A r6sztvev6k a jelenl6ti iven al6ir6sukkal igazoltirk reszveteltiket. A jelenleti iv mell6kelve a jegyz6konyvhoz.

A vAlasztm6nyi til6s hat6rozatk6pes.

Programtervezet:

1. Megnyito

2. Gyakorlatok koz6piskolfrs difrkoknak - nonverb6lis kommunik6ci6, konfliktuskezel6s, b6k6ltetes

t6mAban

3. Retro buli

4. Egyeb

1. Megnyit6

Az elndkn6 kflszontotte a tagokat, majd ismertette 6s szavaz6sra bocs6totta az til6s programj6t, melyet

a jelenlev6k egyhangflag j6v6hagytak.

2. Gyakorlatok k6z6piskol6s di6koknak

Az elnokn6 javaslatdra a SZSZ v6lasztm6ny6nak tagjai megegyeztek abban, hogy a SZSZ szervez6s6ben

segits6get szeretn6nek ny0jtani az iskola diikjainak a kdvetkez6 t6mirkban - nonverb6lis kommunik6cio,

konfliktuskezel6s, konfliktus helyzetek megold6sa, b6kites. Aaezzel kapcsolatos foglalkoz6sokat 5z6z lldiko

vezetn6.

A fog lalkoz6sok tervezete:

1. Foglakoz6s - testbeszed, nonverbSlis kommunik6ci6, onmagunk megismer6se

2. Foglalkoz6s - konfliktuskezel6s, konfliktus helyzetek megold6sa

3. Foglalkoz6s - gyakorlatok j6t6kos form6ban

Afoglalkoz6sokon adi6kok kis (max. 12 f6) csoportokat alkotn6nak. Az ir6ny csoport az els6, m6sodik,

harmadik 6vfolyam diirkjai, de 6rdelkl6d6s eset6n a negyedik 6vfolyam diSkjai is bekapcsol6dhatnak.

A foglalkozirsok j6v6 6v m6rcius6ban kezd6dn6nek, melynek teljes kdlts6get a SZSZ 6lln6 - 2 Eurolf6l6ra -
teljes kolts6g, ha a negyedikesek is r6sztvenn6nek, 288 Euro,

Az elnokn6 javaslat6t a jelenlev6k egyhang0lag j6v5hagyt6k. Megegyeztek, hogy a februdr v6gen tartand6

v6lasztm6nyi gyUlesre meghivj6k 5z6z lldik6t is, akivel egyeztetn6k az egyes foglalkozitsok konkr6t tem6it.



3. Retro buli

ld6pont -2017. febru6r 10 (pentek) kezd6s 19.00 ora

Helyszin - CSEMADOK

Dress code - black and white

Forma - batyus-buli

Bel6pd - 6 Euro/f6 (a belep6 tarlalmazzaa k6v6t, tedt, 6sv6nyvizet)

A zen6t a Felvid6ki Ridi6 szolg6ltatja-Peternai Zsuzsa igazgat6n6 egyeztetett a szolg6ltat6val.Diszit6st

a SzSz tagjai magukna v6llalt6k, 4 felndft es 4 di6k segitseg6vel,Eif6lkor tombola, melynek 1db 6ra 0,33€, az

6rusit6shoz k6rjtik az iskola segits6g6t, biztositson tanul6kat. Fogad6 italt SzSz biztositja. Asv6nyvizet

valamint a kirv6t valamint a k6v6spoharakat a SzSz p6nztirra 6llja.Tombolad'rjjak beszez6s6re felsz6litani

a szriloket , iskolabar6tokat, k6rjUk a gimn6zium vezetos6g6t is segitsen be a beszez6sbe'

Feladatul maradt : fot6z6st bebiztositani

A jegyeket az elnokn6n6l, valamint a gimnSzium igazgat6sirgan lehet beszerezni.

4. Egy6b

A kdvetkez6 vilasztm6nyi gyflles 2017. febru6r v6g6n esed6kes.

Lejegyezte: Hunka Kottra Klaudia


