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Jegyzőkönyv 

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Szülői Tanácsának  

2020. június 24-én, 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről 

 

 

A résztvevők a jelenléti íven aláírásukkal igazolták részvételüket. 

A jelenléti ív archiválva a jegyzőkönyv mellet. 

Jelenlevők száma: 13 tag  

 

➢ Programtervezet 

1) megnyitó 

2) elköszönő tagok elbúcsúztatása 

3) pénztári beszámoló  

4) egyéb - vita 

 

Ad 1) Az elnök, Borovszký László, köszöntötte a jelenlevőket és megnyitotta az ülést.  

 

Ad 2) Az elnök emlék oklevelet és ajándék könyvutalványt adott át a jelenlevő leköszönő tagoknak. 

Megköszönte a Szülői tanácsban végzett munkájukat, és reményét fejezte ki, hogy a jövőben is tartani fogják a 

kapcsolatot a gimnáziummal.  

 

Ad 3) Juhos Imre megtartotta a pénztári beszámolót, a bankszámlakivonat 2020. május 31-i dátumig a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Ad 4) A Szülői tanács a következő ajánlásokkal és kérésekkel fordul az iskola vezetőségéhez: 

• az össz-szülői értekezletet legkésőbb szeptember 3. hetéig össze kellene hívni, hogy minden szülő és 

diák időben tájékoztatás kapjon a gimnázium munkarendjéről, a tanulmányok menetéről, stb. 

• a Szülői tanács javasolja, hogy a tagsági díj összege 25,- EUR-ban kerüljön meghatározásra, melyből 

5,- EUR összeg automatikusan a gimnázium évkönyve lenne minden diák/család számára.  

• Az iskola honlapját minden fontosabb történés (tantárgyi verseny, tanulmányi kirándulás, fellépések, 

közösségi összejövetelek, a gimnázium diákjai és tanárai számára meghatározó események) után 

javasoljuk frissíteni. 

• Aktívabbá kellene tenni az elektronikus médiumokon keresztül történő kommunikációt a szülők és 

iskolabarátok felé. 
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Az ülés végén Borovszký László mindenkinek megköszönte a részvételt, a nyári szünetben kellemes 

feltöltődést és kikapcsolódást kívánt.  

 

Galántán, 2020. június 24-én 

Lejegyezte: Bugár Judit 

Ellenőrizte: Borovszký László, Juhos Imre 
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