Kedves Szülők!

A 2011/12-es tanév második SzMK ülését 2012  február 6.-án tartottuk.

A fő téma: Iskolánk igazgatónőjének beszámolója, az eddig eltelt időszak eseményeiről.
Sikéné Pfeiffer Éva beszámolójából is kiderült, hogy mint az élet minden más területét, az iskolát is komolyan érintik a megvonások. Ennek ellenére sok értékes programról számolhatott be. Egy pár „megmentett” szakkörrel is igyekszenek fenntartani a Gyermekek érdeklődését.
Sport lehetőségek: tenisz, tömegsport heti 2x.
Egyéb szakkör és készség fejlesztési lehetőségek az iskola keretén belül: kézműves foglalkozás, kerámia, média, dráma, rajz.
Sikéné Pfeiffer Éva beszámolt a tanulmányi eredmények alakulásáról is. Illetve a továbbtanulás most is zajló folyamatáról. 
A neves napokon nemcsak az iskolai ünnepségeken, de a kerületi megemlékezéseken is részt vettek az iskola tanulói.
Az Autómentes nap alkalmából a helyes közlekedéssel, játékosan ismerkedhettek.
ÖKO programok keretein belül tisztasági versenyre is sor került.
A Zöld-napon az újra-hasznosítás témában remek ötleteket ismerhettek meg a tanulók.
Elkezdődött, és folyamatban van az iskola bemutatása a jövendő elsősök, illetve Szüleik számára. Érdemes ellátogatni a honlapra is ebben a témában!!!!!!!!!!
Az iskola be fog mutatkozni a Csiliben, és hamarosan az Erzsébet újságban is.
Több színházi és zenés előadásra is sor került: Holle anyó, Kolompos együttes, Kolibri és Káva színház. Volt Ady hét, Rákóczi verseny, Luca nap, játszóház.
A Télapó is megjelent a suliban, az alsó tagozatosok nagy örömére.
A karácsonyi ünnepeket, kedves kis színdarabbal tette emlékezetessé, egy lelkes kis csapat, Vágó Mariann tanárnő irányítása alatt.
A Magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen, több tanuló is megmutathatta, iskolán kívül szerzett tudását is.
Jutott idő a szórakozásra is, Halloween-parti keretén belül. 
Az étkeztetéssel kapcsolatos problémákra továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak. Kérés, hogy jelezzék, ha új típusú probléma merül fel. Csak így tudják továbbítani az illetékesek felé.
A nehéz gazdasági helyzetben sikerült a világításra, és a hangosításra is egy kicsit költeni, hisz az előadásoknál erre nagy szükség van. Az étkezőbe poharakat vettek.
Az iskola alapítványának újraindítása a szabályozások változása miatt függőben van.
Az elkövetkező időszak eseményeit, tervezett programok, időpontjait is felsorolta Igazgatónőnk. Ezeket, a szokott módon megismerhetik az érdeklődők. Aktuálisan a tájékoztatókból, az iskola bejárati ajtóra kifüggesztve, illetve a honlapon is.
A Valentin napi és farsangi bulik mellett -a teljesség igénye nélkül- lesz: papírgyűjtés, kirándulás, ünnepi megemlékezések, a „Víz világnapja” alkalmából is terveznek egy látványosnak ígérkező programot. És egy-két szóból itt lesz a ballagás is.
Megbeszélésre került még, pár aktuálisan felvetett probléma. Az egyik ilyen -a WC ajtók zárha-tóságára vonatkozó kérés,- Szülői hozzájárulással, iskolai kivitelezéssel,-már folyamatban is van. 
Az Igazgatónő megköszönte az eddigi segítségeket: fénymásolópapír, tisztítószerek, só-sótartó stb. Kérte, hogy a második féléves fénymásolópapírra szánt összegeget juttassák el az osztályok az iskolába.
Közvetlenül az SzMK ülést követően került sor az idei első Szülők akadémiája programra. Bár a téma aktuális volt, sajnos nagyon csekély volt érdeklődés. Nagyon sajnálom, mert jól összefoglalt, vitaindító előadásokkal készültek az előadók, amelyekből sok segítséget kaphatunk Mindannyian. Remélem a második előadáson több érdeklődő lesz. 
Köszönöm Mindenki figyelmét! SzMK nevében :Gálné Nelly 


