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online megtartott ülésről 

 

Helyszín: Online (Zoom) 

Jelen van: a mellékelt jelenléti ív szerint (összesen 10 fő) 

Levezető elnök: dr. Utassy Ilona 

Elnökségi tagok: Kis Annamária, Németh Renáta 

Titkár: Müllerné Szabó Andrea 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a Piarista bállal kapcsolatosan 

2. Online jótékonysági licitcsoport újraindítása 

3. Nyílt nap 

4.Egyebek 

 

1. Tájékoztató a Piarista bállal kapcsolatosan 

A romló járványadatokra való tekintettel nagy az esélye, hogy a bál tervezett idején már korlátozó 

intézkedések kerülnek bevezetésre, igy az Igazgató Úrral egyeztetve a 2021-2022-es bál megszervezését 

nem kezdjük meg. 

 

2. Online jótékonysági licitcsoport 

Az ISZSZ újraindítja a Facebook oldalon az elmúlt évben megkezdett jótékonysági licitcsoport működését.  

Ideje: Advent kezdetével.  

Ennek beharangozó felhívását Németh Renáta teszi közzé a már meglévő FB oldalon a következő 

hetekben. A szülők részére figyelemfelhívó levél is készül majd, amelyet – Igazgató Úrral egyeztetve - a 

szülők közvetlen email listájára is kiküldünk majd.  

Felajánlásokat az oldalon lehet majd tenni, de emailben is elfogadunk olyan szülőktől, akinek nincs FB 

hozzáférése. Kliment Hajnalka vállalta ezek közzétételét a Facebook oldalon, ehhez admin. jogosultságot 

kap.  

A gyűjtés céljával kapcsolatosan Igazgató Úrral fogunk egyeztetni, egy konkrét, elérhető támogatási cél 

megjelölése miatt.  



3. Nyílt nap 

Tervezett ideje: 2021. december 4. 

Jelenleg az iskola jelenléti nyílt napra készül, ez is – az aktuális korlátozó intézkedések függvényében – 

változhat. A terem berendezéséhez és az elpakoláshoz 2-2 szülő jelentkezésére van szükség. A nap 

folyamán óránként beosztva adnánk tájékoztatást az érdeklődőknek, amire várjuk további 4-5 szülőtárs 

jelentkezését, valamint egy-egy tárca sütemény, szendvics felajánlását. A tervezett időpont előtti 

napokban levelet fogunk erről is küldeni. Amennyiben online kerül lebonyolításra a rendezvény, a tavalyi 

évhez hasonlóan azon is képviseljük majd a szülőket. 

 

4. Egyebek 

• Szülők iskolája: erre az eseményre később, tavasszal visszatérünk a vírus helyzet függvényében. 

• Munkacsoportok kialakítása: dr. Utassy Ilona javasolta munkacsoportok létrehozását az ISZSZ-en 

belül, a hatékonyabb szervezés érdekében. Ennek részleteit a későbbiek során fogjuk kidolgozni, 

erre is várunk javaslatokat.  
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