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Váci Piarista Gimnázium és Kollégium iskolai szintű Szülői Szervezetének 

2021. szeptember 24. napján tartott üléséről (18 óra) 

ALAKULÓ ÜLÉS 
 

Helyszín:    2600 Vác, Konstantin tér 6. (Könyvtár) 

Jelen vannak:   a mellékelt jelenléti ív szerint (21 osztályból 14 osztály képviseletében, 

összesen 21 fő) 

Iskola részéről:   Kalász Ákos - igazgató 

Levezető elnök (előző évi):  dr. Utassy Ilona 

Elnökségi tagok (előző évi):  Németh Renáta 

Kis Annamária 

 

Napirendi pontok 
 

1. Új tagok megismerése, ISZSZ tevékenységének rövid bemutatása. 

2. Igazgató úr rövid tájékoztatója a tanévvel kapcsolatosan. 

3. Tisztségviselők megválasztása. 

4. A szülői szervezet éves feladatainak, program lehetőségeinek áttekintése, javaslatok. 

5. Egyebek. 

 

Az alábbi napirendi pontok, témák kerültek szóba/megvitatásra: 

1. dr. Utassy Ilona röviden bemutatta a szervezetet - Mit az ISZSZ szerepe  a Piarban? 

Családias iskola, tanár-diák-szülő hármas jól működik együtt. Konkrét feladatokkal 

elsősorban iskolai rendezvényeken való részvétel, képviselet, segítség: „Ki mit tud?”, 

Nyílt nap, családi nap. Nagyon jelentősek az önálló programok: legnagyobb feladat a 

jótékonysági bál megszervezése (január-február), de igyekszünk rendszeresen 

gondoskodni kifejezetten a szülők számára szervezett programokról, saját meghívott 

előadókkal. Fontos: szociális szerepvállalás, a családok közötti összefogás elősegítése 

jótékonysági rendezvényekkel, sürgős esetben gyűjtéssel.  

2. Új szülőtársak bemutatkozása. Nemcsak az ötödik és kilencedik osztályokban. Néhány 

osztály új képviselőt delegált. 

3. Kalász Ákos igazgató tájékoztatója. Digitális oktatás otthoni segítése – háláját fejezte ki 

szülők felé. Rövid tájékoztatás az iskolai ügyekről (stratégia, gazdaság, pedagógia, 

fejlesztések). 

Szülői kérdések, kérések az igazgató felé: faktosoknak ebédelésre biztosított idő (!), 

tanórák közötti szünet időtartamának kérdése. 

4. A 2020-2021. tanévre az ISZSZ tisztségviselőinek megválasztása. Javaslatok: elnök dr. 

Utassy Ilona (egyhangúlag megszavazva), elnökségi tagok Németh Renáta, Kis 



Annamária (egyhangúlag megszavazva), titkár: Müllerné Szabó Andrea (egyhangúlag 

megszavazva). 

5. A szülői szervezet éves feladatainak, program lehetőségeinek áttekintése, javaslatok.  

6. A járványhelyzet miatt sajnos nem tervezhetünk biztosan jelenléti programokat, azonban 

amíg konkrét korlátozások nincsenek, elviekben dönteni szükséges arról, hogy az ISZSZ 

vállalja-e a 2021/2022. tanév Piarista Báljának megszervezését. A jelenlévők 

egyhangúlag úgy döntöttek, hogy megkezdjük a felkészülést, ennek érdekében a 

közeljövőben össze fogunk hívni egy újabb ülést, aminek egyetlen napirendi pontja a bál 

lesz.  

7. A nyílt napon a szervezet részt fog venni, azonban itt is kérdéses, hogy milyen formában 

kerül megrendezésre. Ennek eldöntéséig a felkészülést nem kezdjük meg.  

8. Jelenléti programok hiányában érdemes a tavalyi évben megkezdett online jótékonysági 

licit csoport felélesztése. Ezen túlmenően is, a jelenléti programok bizonytalansága és 

korlátozottsága miatt kiemelten fontos, hogy mindenki eressze szabadjára a fantáziáját, 

milyen eseményekkel lehetne még az iskolai életet színesíteni, a szülői támogató 

jelenlétet hangsúlyozni. Kreativitás, közös ötletelés a szülői közösségekben. Táblázatot 

fogunk kiküldeni, ahová mindenki beírhatja a saját javaslatát, ötletét. Hosszabb távon 

egyeztetni fogunk egyéb lehetőségekről.  

 

 

 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 

dr. Utassy Ilona   

ISZSZ elnök 

Németh Renáta 

elnökségi tag 

Kis Annamária 

elnökségi tag 

 


