
A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia mellett működő 

Szülői Szövetség 
 

Munkatervjavaslat a 2021/2022-es tanévre 
 

1. A szövetség tevékenységének irányítója a vezetőségi testület, melynek tagjai: 

 elnök: PhDr. Ládi Andrea III. B 

 alelnök: Ing. Hájosová Tünde II. A 

 pénztáros: Biegelbauer Oľga III. C  

 

 

 

 tagok:    I.A – Milanová Barciová Zuzana  

    I.B – Jakus Klaudia  

   II.A – Egrecká Szilvia 

   II.B – Csibreiová Krisztína 

   II. C – Hölgye Andrea 

 III. A - Bazsó Attila 

 III. C - Mgr. Molnár Katalin 

 III. B - PhDr. Ládi Andrea 

 IV. A - Gálová Erika 

 IV. B - Hegyi Andrea 

 IV. C - Simon Márta   

   
    

Köszönet a 2020/2021-es tanév végzős osztályait képviselő szülők aktív munkájáért:  

 IV. A - Kopáčová Iveta 

 IV. BI - Szabó Edit 

 IV. CM - Beke Szilvia  
 

 

Az 1. évfolyam egyes osztályait képviselő szülőket, azaz a vezetőségi testület többi tagját a szülők az 

osztályértekezleteken választják meg.  

 

2. A vezetőségi testület ülései: 

a/ a plenáris (teljes), ill. az osztályértekezletek napján tervezett ülések:  

szeptember, január, április, június folyamán 

b/ szükség szerint 

Az ülést összehívhatja: a/ bármelyik osztály képviselője 

    b/ igazgató 

 

3. Ebben a tanévben a rendhagyó időszakra való tekintettel a COVID-19 koronavírus járvány miatt az 

aktuális előírásoknak megfelelően járunk el (Iskolai jelzőlámpa). Az össz-szülői értekezlet nem valósul 

meg. A szülők vezetőségi ülése és az osztályértekezletek megvalósulnak jelenléti, vagy online formában. 
 

A szülőkkel való találkozások formája és időpontja: 

 

szeptember/október - vezetőségi ülés 

       - osztályértekezlet 

       - egyéni konzultációk 

január         - fogadóóra, egyéni konzultációk 

április                       - osztályértekezlet  

június       – fogadóóra, egyéni konzultációk 

 



Rendhagyó osztályértekezletet összehívhat: szülő, osztálybizalmi, osztályfőnök, iskolaigazgató. 

 

 

4. A szülői szövetségnek saját költségvetése van, amelyet a tagsági díjak és az önkéntes adományok 

alkotnak. 

 

5. A szülői szövetség feladatai a 2021/2022-es tanévre: 

 kiemelt figyelmet szentelni a jelenléti oktató nevelő munkára az elmúlt tanév távoktatása után 

 felkészülni a távoktatásra amennyiben a helyzet megkívánja 

 információt kérni az aktuális tanulmányi eredményekről 

 figyelmet szentelni az iskolai rendtartásnak  

 megtárgyalni a nevelési feladatokat és problémákat 

 keresni az iskolai zaklatás megelőzésének lehetőségeit 

 foglalkozni a felnőtté válás pszichológiai problémáival 

 felhívni a diákok figyelmét az internet biztonságos használatára 

 elősegíteni a „Zöld iskola” cím megtartását 

 megvitatni a szalagavató és érettségi témakörét 

 információt cserélni a továbbtanulás lehetőségeiről  

 jelen lenni és támogatni az iskolai rendezvényeket 

 közösen keresni az anyagi forrásokat és lehetőségeket  

 megvitatni az aktuális feladatokat 

 

 

 


