l(uratririumi iil6s egyz6kcinyv - 201E.01.31. 09:00
R6sztvev(ik: M6sz6ros Anik6.
Garamvolgyyi Judit, Pint6r Agr
Jregyz6kti nyv vezet6: Vag

Barbara, Moln6r D6nes, Osvdth Andrea, Sz6ke Eszter,
Kovdcs lldik6, Cservenydk Tamds, Vagy6cki Anita
Anita

Nlapirendi pontok:
lskolasz6k alakul6 ul6s visszatekint6s)
Anita: banki hozz6
munk6ltat6i jogok, kuratoriumi ul6sek, szponzor keres6s
Koltoz6s, engedelyek ( isszatekint6s), tovdbbi tennival6k koordindl6sa
Atadds-dtv6tel:
dttekint6se, fenntart6i hat6rid6k Anik6 tist6ja atapjdn
Kornmunik5ci6
Fetrru6ri esti ul6s
zese
Hi6nyz6 tdmogatdsi
lapod6sok p6tl6sa
Ep(ilethasznositds
lskrPlss26L alakul6
(visszatekint6s)
A 4 6rds ul6sen 3 tan , 2 kuratoriumi tag, es 8 sztil6i k6pviselet tag volt jelen. Az
lskolasz6k szervezetimfikodesi szab{lyzatdnak kialakftSsdt (SzMSz) vsz. ez el
csoport fogja
de el6szor az iskolai folyamatokat kell dtldtnunk,
szabdlyoznunk. Az
mUkodtet6si feladatok megosztdsa tUnik el
legnehezebben
hat6nak, A gazd6lkoddsi alapelvekkel kapcsolatban nenr
tort,Snt semmilyen e
, a tanlt6kn6ljelenleg a koltoz6s 6s a felv6teli folyamat
van a f6kuszban.
mindenki egyet6rtett, hogy a legfontosabb feladat er
konrmunikdci6 javitSsa ez6rt els6 l6p6sk6nt a kozos munka leend6 kereteinek

,

forrndlSsa helyett arra a tartalomra koncentrSlunk, ami ennek a csoportnak a
legrragyobb ereje lehet: mindenki feltehette a k6rd6seit, 6s meghallgatdsra taldltak er
felvet6sek, k6r6sek is.
kovetkez6 lskolasz6k ul6sek id6pontja: mdrcius 28., dprilisi
25. R6szletes jegyz6
sztiletett. Tematikus roviditett forma is hasznos lenne.

2. Anita:

banki

munk6ltat6i jogok, kurat6riumi fil6sek, szponzor

kerres6s

Felerdat: Anita 6s Eszte banki hozzSf6r6s6nek biztositSsa Felel6s: Anik6, Andi,
Eszller, Anita Hatdrid6:
18.02.05..09:30
Felerdat: Anita 6vodai
utatkozdsa Felel6s: Eszter, Anita Hatdrid6: 2018.02.05.
A sz:ponzor keres6s n
fontos feladat, de jelenleg nern prioritds.
Felardat: t6j6koztato I
a szul6knek a befizet6sek rendj6r6l Felel6s: Anita Hat6rid6
20113.02.05.
3.

K<il'tciz6s, en ged6lyek

2018.01.30-dn rogz
addr; napja 201 8.02.01 .
Felardat: Krisztin6val
kovert6en. Felel6s: Andi.

int6s), tov{bbi tennival6k koordiniil6sa
kerrlltek az 6ra6illasok az 0j is;kola 6pulet6ben. A birtokba

yeztetni

a

szerz6d6se hosszabbftdsdr6l

Hatdrid6: 02.09.

az FB tjl6st

Andi:

A

koltoz6shez osszeszedett listdra

er6forr6sig6ny, r6sztvevdk neve. A koordin6ci6 h
eset6n nem csak egy, hanem k6t kompetens s
A janudr 29-i bejaras utdn szuletett teend6 lista 6s
r6szletes teendcilistdt ami arapj6n a szur6k tudnak fel

teend15, id6pont,
noveln6, ha k6rcl6s
z is lehetne fordulni.
rz6si lista is. Ancli elk6szillia
atokat vdllalni.

4. Atadds-6tv6tel: feladatok dttekint6se,

fenntart6i h
d6k Anik6 listdia atapjdn
Feladat: Az alapitvdnyi ugyint6z6i feladatok dtaddsd k 6s
a fenntart6i hatdrid6knek
6ttekint6se Felel6s:Anik6, Andi, Anita Hatarid6: 201f 02.09.
8:00-9:30

Kommunik6ci6
a. Viillal6sos rendszer

A

vdllaldsos rendszer bevezet6s6nek kommun
strategidj6hoz kerrlnk
segfts6get a Kommunik6ci6s munkacsoportt6l. Bevezet6s
terveze,tt d6tunna
2018.09.01. A rendszer kidolgozdsdnak els6 !6pe
a k6rd6ives inform6ci6gy0ji6s

mds Waldorf int6zm6nyekt6l, ilyen rendszereket
el6zetes szu16i v6lern6nyeket a Csillagberek szu16

Feladat: Andi elkuldi v6lem6nyez6sre a
(02.01), vasdrnapig pedig kiktildi a k6rd6iveket

a

szulcii oldalakra is. Hatdridci : 201g.02.04.

ismer6 szcil6kt6l, illertve k6rtink
is (6voda 6s iskola i,s)"
Tam6snak, 6s Eszternr:k
tart6i listdra, illetver a Waldclrf

A k6rd6ivek kitottes6re 2 het lesz (O2.ZO_ig), utdna
k magunknak 1,5 h6napot
az adatok feldolgoz6sidra, illetve a kapott ofletek
, ezekhetz k6rtlnk a
kommunik6ci6s csoport r6v6n szul6i segits6get is,
k6sz alternativdkat egy szril6i
f6rumon vitatjuk majd meg, ahol a 2O1T-es gazd
sr6l is beszdmolunk
Tamds javasolja, hogy az eseflegesen felrnertil6 k6rd6sekre
el6re keszuljrink
vSlaszokkal.

b.2017 6vre sz6l6 ad6 1% tdrnogatdsokkal
Tdj6koztatnunk kell mindenkit a116l, hogy egy
alapitvdny 2017. 6vre vonatkoz6an nem tud SZJA
fogjuk javasolni, hogy a csalddok a felajdnld
fenntart6jdnak adj6k.
Feladat: Anik6 egyeztet a Region6lis Waldorf
6.

tos kommunik6cidi
sztrdci6s hiba miatt az
% adomdnyokat folgadni. A;zl
a Regiondlis
ReoionSlis Walclorf
Waldorf Giiinri
mmal Hatdrid6: 201 8.02.04.

Febru6ri kurat6riumi esti iil6s 6tiitemez6se
D6nt6s: A szunet miatt a kurat6riumi ul6st 201g.02 12. 17:30 helyett 2018.02.2Ct.
9:00 6rakor tartjuk.

7.

8,

Hi6nyz6 tdmogatdsi me giil lapoddsok p6fl dsa
D<int6s: A sztil6i k6pviselet segits6g6vel a hidnyz6

Epiilethasznosit6s
Andi: 6t kell gondolnunk, hogy a konyha hasznos
akinek nincs gyermekcltkeztet6si enged6lye vagy

foglalkozik. Esetleg

a

konyha szul6k dltal

lapoddsokat p6toljuk.

bevonhat6-e olyitn c6g is,
vega/veg6n 6lel mez6ssel
tett vdllalkozdrsk6nt is

hasznosithat6 le
biztositanS.

pl. kAvezok6nt, amelynek befektet6s ig6ny6t a vSllalkozds

FELADATOK

1.

A,nita 6s Eszter banki

nek biztositdsa Felel6s: [VlA, OA, SZE, VA
Flat6rid6: 2018.02.
09:30
2. A,nita 6vodai be
sa Felel6s: SZE, VA Hatdridci: 20lg.O2.OS.
3. Tdj6koztat6 lev6l kiku
a szulSknek a befizet6sek rendj6r6l Felel6s: VA Hat6rid6:
2018.02.05.
4. Krisztindval egyez
azFB rilest kovet6en. Felel6s: OA, BB l-.latdrid6: 201g.C)2.0g
5. Az alapftvdnyi tig
tez6i feladatok dtaddsdnak 6s a fenntart6! hatdrid6knek
dltekint6se Felel6s:
, MA, VA Hatdrid6: 2018.02.09. 8:00-9:30
6. A vdllalSsi rendszerr kapcsolatos kerdS[v v6lem6nyez6sre Tamdsnak, Eszternek.
F'elel6s: OA, H
2018.02.01"
7. A v6llal6si ren
kapcsolatos k6rd6iv kikrild6se a fenntart6i listdra, 6s a wakior-f
s:ltil6knek, Felel6s:
Hat6rid6: 2018.02.04.
8. 1t'/o egyeztet6s a
iondlis Waldorf Gimn6ziummal Felel6s: MA Hatar[d6
2018.02.04.
FIATAROIZAT:

1.

A szrinet miatt a kura
tartiuk.

2. A szul6i k6pviselet
2018. febru6r 28.

umi ril6st 2018.02.12. 17:3Q helyett 2018.02.20. 9:00 drakor

gits6g6vel

a hilnyzo

meg6llapoddsokat p6totjuk. Hat6rid6:

l3udapest, 201 8.01.31.
Osv5th Andrea
kurdtor

