
Jegyzőkönyv 
Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 

Diákparlament 2014.09.17. 

 

 

1. Tanulási tapasztalat, lehetőség: 
- nemzetiségi alaptanterv változtatása 
- NAT- intézményekben folyó tanítás 
- tavaly változott 

 

2. Tapasztalat a köznevelésben: 
- tapasztalat: testnevelés órák: zsúfolt a terem, kései a 8. óra és a szabadidős 

sporttevékenységet is bele kéne venni  
 
 

3. Vizsgák szervezése: 
- DSD 
- ECDL 
- mini DSD 
- kompetenciamérés 
- érettségi 
- Jahrgangsklausur 

vélemény: jó 

 

4. Vélemény az érettségiről: 
- Jó lenne, ha lenne újra előrehozott érettségi  
-  Nem készítenek fel megfelelően az angol emeltszintű érettségire. 

 

5. Diákönkormányzat: 
- érdekképviselet: problémák 
- programszervezés 
- panaszkezelési eljárás 
- javaslatok 
- ebédszünet 5 perccel rövidebb legyen 

 

6. Diákparlament: 



- lényege, hogy mindenki véleményt formálhasson, így megegyezéses alapon 
döntünk kérdésekben, melyeket majd egy ember fog tolmácsolni a Pest megyei 
szerveknek.  

 

1. Nemzetiségi alaptanterv változtatásai:  
- kp-i tanterv, ami alapján az oktatás 90% kötötten folyik és 10%-ban szabadon 

értelmezhető 
- ennek az utóbbi változása tavaly elején volt, viszonylag gyakoriak ezek a 

módosítások ebben a témában 
- nem volt különösebb hozzászólás 

 

2. Köznevelési változtatások: 
- 0. és 8. órák 
- testnevelésórák  beleszámíthatók a gyakori sportok 
- szabadidős tevékenységek ellehetetlenítése (sulikupa) 

 

3. Vizsgák: 
- ECDL, mini DSD, Pilotprüfung, próba-DSD, DSD, Jahrgangsklausur, 

Kompetenciamérés, Érettségi 
- vélemény: minden évben legyen mini DSD 
- DAF érettségi  érdemes 

 
 

4. Továbbtanulás: 
- előrehozott érettségi érdemes lett volna megtartani, hiszen megkönnyítette volna 

a tavaszi érettségit. 
 
 

5. DÖK-jogok 
- egyetértés, véleményezés 
- iskola neve: magyar dokumentumon magyarul, német dokumentumon németül 

szerepel  

 

6. Kollégium működése: 
- van javaslattételi jog, amivel élünk és eredményre is jutnak 
- nem működik olyan jól, nem volt DÖK-ös tanár (volt kérés, de nem kaptunk 

választ) 
- a 9.-ek és 13-ok együtt lementek, de elzavarták őket 

 
 

7. DÖK: bevonják a kérdésekbe 
- házirendnél: javaslat 



- SZMSZ: vélemény 
- pedagógiai program 
- DÖK szervezési és működési szabályzat 

 

- Támaszkodunk-e a DÖK-re: információkérés a tanároktól 
- DÖK képviselő elmondja a hallottakat az osztályban 
-  testnevelés órákon örök kérdés  kiváltható e sport foglakozással? 
- pénzügyi forrás a DÖK-nek! 
- menza jobb minőségű legyen 

 

8. Iskolai szintű kérdések: 
- hátsó udvar diákparkolónak (nincs rá lehetőség, nincs őr; motorra lehet lehetőség) 
- szünet kérés (támadják az 5 perces szünetet  ebédszünet lerövidítése) 
- ebédturnusok optimális elosztása 
- előzés az ebédlőben 
- központi mikrohullámos sütő (konyhások melegítik az ételt, ami egyébként tilos 

lenne; lesz, ha a konyha kap egy ipari mikrohullámos sütőt) 
- kollégiumban, ne kelljen 2 étkezést kötelezően befizetni, amit nem sok kollégista 

eszik meg, mert nem jó minőségű az étel 

(csak a DÖK-ösök maradtak a tovább programpontok megvitatásakor) 

- DNG-Márka igazságosabb pontozás  
- DÖK kirándulás helyszínének megbeszélése 

 

 

 


