Irányelv

javaslat

IV. melléklet

az SZMSZSZ alapszervezetek taggyűléseinek, össziskolai szülői értekezleteinek
összehívására
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének alapszabályaival összhangban az SZMSZSZ Országos
Tanácsa az alapszervezetek taggyűléseinek, össziskolai szülői értekezleteinek időpontját a
2021. szeptember 1-től 2022. március 10-ig terjedő időszakra határozza meg.
A taggyűlések, össziskolai szülői értekezletek jelentőségét emeli az a tény, hogy az év őszén területi
konferenciákra, majd pedig országos közgyűlésre kerül sor, melyen megemlékezünk Szövetségünk
létrejöttének 25. évfordulójáról.
A taggyűlések, össziskolai szülői értekezletek jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a beszámolóban
reagáljunk az év jelentős eseményeire, ill. évfordulóira, hogy elmondjuk véleményünket az SZMSZSZ
alapszervezetének munkájáról, keresve a különböző szervezetekkel, mozgalmakkal, vállalkozókkal, de
elsősorban a saját iskolánkkal való termékenyebb együttműködés lehetőségét. A taggyűlések, össziskolai
szülői értekezletek fő napirendi pontját az alapszervezet tevékenységéről szóló beszámoló képezi.
Szükséges, hogy a beszámoló a vezetőség kollektív elemzése alapján reálisan értékelje az elvégzett
munkát. A beszámolónak lehetőleg legyen része az irányító, a szervező, a kulturális-népművelő munka,
valamint a tagság aktivitásának értékelése mellett az intézményvezetéssel és a fenntartóval, az
önkormányzatokkal, a további tömegszervezetekkel és a kulturális intézményekkel történő együttműködés
színvonalának és eredményeinek értékelése is.
A taggyűléseket, össziskolai szülői értekezleteket körültekintően kell előkészíteni s lebonyolítani,
szem előtt tartva azt a szempontot és elvárást, hogy hozzájárulhassunk a tevékenység további
szilárdításához, a társadalmi és kulturális tevékenység fejlesztéséhez és az iskolai alapszervezet
aktivitásának fokozásához. A taggyűlés, össziskolai szülői értekezlet az Alapszabályok VII. cikkelyének
5. pontja értelmében elnököt és vezetőséget választ.
E követelmények biztosítása érdekében az alapszervezet vezetősége 2 előkészítő ülést tart. Az elsőn
megtárgyalja a tevékenységről szóló beszámoló téziseit, választások esetén az új vezetőség összetételét,
javaslatot tesz az elnöki tisztség betöltésére, a területi konferencia küldötteire, valamint konkrét feladatok
végrehajtásával bízza meg a vezetőség tagjait.
A következő előkészítő ülésen a vezetőség ellenőrzi a taggyűlés, az össziskolai szülői értekezlet
szervezésével kapcsolatos feladatok teljesítését, megvitatja az alapszervezet tevékenységről szóló
beszámolót, a határozati javaslatot és a gazdálkodásról szóló beszámolót. Ezen az ülésen kell megtárgyalni
a következő időszakra szóló munkatervet is.
Fontos szempontnak tartjuk, hogy a taggyűlés, az össziskolai szülői értekezlet jelentős eseménnyé
váljék mind a tagság, a szülők, mind az iskola számára.
Javaslat a taggyűlés, össziskolai szülői értekezlet napirendjére:
1. Megnyitó – az ülés műsorának jóváhagyása
2. A jelölő és a javasló bizottság megválasztása
3. A tevékenységről és a gazdálkodásról szóló beszámoló
4. Munkaterv – javaslat ismertetése
5. Vita
6. Az új vezetőség, az elnök és a területi konferencia küldötteinek megválasztása
7. A munkaterv és a határozat jóváhagyása
A küldött állítás kulcsa:

- kisiskolák és óvodák 1-1 küldött
- teljes felépítésű iskolák és középiskolák 2-2 küldött

A taggyűlés, össziskolai szülői értekezlet konkrét időpontjának meghatározásánál az alapszervezet
vezetősége vegye figyelembe a helyi adottságokat, szokásokat, lehetőségeket.
Az össziskolai szülői értekezlet, tagsági ülések után 5 napon belül elküldeni a területi tanácsok
vezetőinek a jelentést a taggyűlés megtartásáról, feltüntetve a megválasztott tisztségviselők nevét, címét,
e-mail-es elérhetőségét, valamint a területi konferencia küldöttének, küldötteinek nevét, címét, e-mail-es
és telefonos elérhetőségét.
Beküldeni a javaslatokat a Szövetség távlati célkitűzéseinek, feladatainak tervezetéhez, valamint az
Alapszabály módosításával kapcsolatos esetleges módosító javaslatokat.
Galánta, 2022. március 1.

