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Ardsztvevdk ajelenldti fven old[rdsukkal igazoltdk rdsmdteltiket. Ajelenldti iv melldkelve
a j e gtz ilkonyv hA z. A v dl a s z tm dny i ill d s hat dr o z at hip e s.

Programtervezetz 1. MegnyitL, jegzdkdnyv lejegtzd megvdlasztdsa, dsszillfii
drt e ke zl et iddp ontj dnak me ghatdr ozds a
2. SZSZ szdmldjdnak elszdmoldsa - Hdtas Anna beszdmol6ja
3. Tagsdgi
4. Az lgazgat1nd - Peternai Zsuzsanna - beszdmolfja
5. Eszrevdtelek az osztdlybizalmihdl

/. Megnyit6
Osszt)l1i drtekezlet 2016. szeptember 26-dn lesz, 16: 30 6rai kezdettel. Az drtekezleten sor
keriil az Iskolatandcs tagiainak megvdlasztdsdra is. Az ossziilfli drtekezletet az osztdly szillfii
drtekezletek kovetik

2. A SzSz szhmliiflnak elszimoldsa
Pdnztdr dllds: 278, 25 Euro + 947,39 Euro :1225,64 Euro

3. Tagsigi dij erys6gesit6se
A SzSz tagdija a 2016/2017-es tandvben 25 Euro/ didk.

Testvdrpdr esetdn a 2. tusndr 15 Eurotfizet. - eg,thangilan jivdhagna

4. Lz igazgat6n6 besz{mol6j a

Az igazgatdn1 beszdmol6ja a vdrhat| programob1l, iskolai esemdnyelcrdl - melldkelve a
jegtzdkdnyvhoz.

Az igazgatdnd ds tandrok igdnyldseinek elfogaddsa:
- Tornaszerelcre igdnyelt pdnzbeli hozzdjdrulds - 100 Euro- egthangfian jdvdhagna.
- Angol ds ndmet nyelvi tdrsasjdtdkok az idegen nyelvek oktatdsdra - kb. 75 Euro -

e gthangian j 6v dha g,w a.

Az islrola rdszt vesz a Recyklohry nevii projeHben - a tanulik leadjdk az elhaszndlt elemeket,

a mdr nem haszndlt kisebb elehronilmi cikkeket (vasal6, turmixgdp, stb.). Ezekdrt az iskola
pontokat kap, amelyeket majd levdsdrolhat. - Az igazgatdnd ds a tandrok kdrih hogt mindl
fibb didk csatlakozzon.

Ohdber 24-tdl kezdddden 3 hdtig pap{rgfijtdst szervez az iskola - kdrjilk a didkok ds sziililk
belrapcsol6ddsdt.

Az islrola ilj dpilletbe lcdltdzik. A kolfizds ohdber utolsd hetdben val6sul meg, a didkok az 6szi
sziinet utdn (nov. 2) mdr az ilj Lpilletben kezdik meg a tanuldst. A koltdzdssel jdr6 aprhbb
munlralatolrban rdszt vesznek a tanul1k is, a nehezebb tdrg,talc, berendez,isek dthorddsdt a
vdros lrizmunkisai fogidk vdgezni. Az iskola vezetdsdge ds pedagdgusai kirik a szillfiket, hogt
amennyiben mhdukban dll, jdjjenek el ds seg{tsenek a kr;ltazdsndl.



asz″JySZ夕κ′″たルzル′力d″ο
“

szοrルSZ α″4びνヵみη
“
′″「

f.szりた″bθr 26-′

“2.α力Jびν′わψ rθ″ι滋″″″

3.α 乃″ο″
“
ινθ″ツプわ教 rθ

“
′α″″″

Иz:g銘辟 %″

`お
οsz″妨勧ησ筋た膨rtt α sz夕κたJia′θ

“
κだ1

5。 Egy6b
A k1vetkezd vdlasztmdnyi gttiilds 2016. november l6-dn lesz.

Lejegtezte : Mojzei Adridna 「S′α′σИ′乞 θttσた
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Melecski Lajos
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