Beszámoló a szülői napról
Az iskola Szülői Munkaközösségének kezdeményezésével, valamint az önkéntesség
éve alkalmából a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola első alkalommal
megrendezte a „Szülők napja az iskoláért” c. társadalmi napot 2011. október 29-én
/szombaton/ 10.00 órától.
Célunk az volt, hogy a szülők közül páran összejövünk, kisebb nagyobb javításifelújítási munkákat elvégzünk, amire az iskolának szüksége lehet, és természetesen, hogy mi
– szülők - is jobban megismerjük egymást. Mert jól tudjuk, hogy csak akkor várhatunk el
összefogást/csapatmunkát gyermekeinktől, ha ebben is példát mutatunk! Minden kedves
szülőt szeretettel vártunk, akik gyermekeink közös érdekében tenni is szerettek volna.
Izgalommal - és őszintén bevallva - félelemmel vegyes érzésekkel álltunk neki a
szervezésnek.
Az információ áramlása gördülékeny volt, köszönhetően az SZMK-s szülőknek, az
osztályfőnököknek, valamint Dr. Enczi Jánosné igazgatónak, Ujhelyiné Kiss Judit SZMK
kapcsolattartónak és Kéry Lászlóné gondnoknőnek, akik mindenben támogattak minket.
Mellettük még az iskola több technikai dolgozója is segítette munkánkat, szükség is volt rájuk
a munkaeszközök és nyersanyagok biztosításában.
A jelentkezések folyamatosan érkeztek, e-mailen, telefonon és személyesen is, aminek
nagyon örültünk. Voltak olyan szülők is, akik nem tudtak személyesen részt venni a
munkában, de étel-ital felajánlással támogatták azon szülőket, akik a „fizikai munkát”
vállalták.
Az első emeleten volt a „bázis”, ott volt a regisztráció és ott gyűjtöttük az étel-ital
felajánlásokat és rendeztük el azokat a büfé asztalokon. Az igazgatónő jóváhagyásával egy
kisebb versenyt hirdettünk meg, így az érkezésnél mindenki „regisztrált”, vagy munkával,
vagy „felajánlással”, de volt olyan szülő is, aki hozott is és maradt is.
A 26-os teremben volt a munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatás, de itt alakítottuk ki az
„öltözőt és ruhatárat” is, majd az oktatás megtörténte után következett a munkák kiosztása.
Csapatokat alakítottunk, mint pl.: pvc-s, takarító, csavaros, büfés, festő csapat és minden
csapatnak volt vezetője, szóval több fronton folyt a munka, nagyon gördülékenyen ment
minden.
Az étel-ital ellátás folyamatos volt, köszönhetően a sok gonddal elkészített finomságoknak, melyeket a szülők/hozzátartozók küldtek be, vagy hoztak magukkal. Nagyon sok
felajánlást kaptunk, amit külön köszönünk.
A büfés csapat még arra is gondolt, hogy a dolgozó csapatoknak sem lesz mindig ideje
egy falat szendvicsért eljönni a büfés asztalig. Megpakolták hát a tálcát mindenféle
finomsággal, vizet és üdítőket is vettek magukhoz és útnak indultak az ellátmánnyal az
épületben, hogy egy-egy életmentő falattal, korttyal könnyítsék a munkát.
A szülők, hozzátartozók, diákok és tanárok - az egész folyamatban segéderők voltak gondolkodás nélkül végezték feladatukat. Hihetetlen volt látni azt a lendületet, ahogy
MINDENKI teljes erőbedobással dolgozta végig a napot. A munka nagy része du. 16.00 óráig
folyt, de a „pvc-s” csapat - amely egy 20 m2-es tanterem meleg burkolását vállalta - este
20.00 óráig dolgozott.

A VÉGEREDMÉNY:
•

1 tanterem meleg burkolása, linóleum lefektetése és leragasztása;

•

2 tanterem kifestése;

•

2 tábla csiszolása-festése;

•

folyosói pad festése;

•

kisebb falfelületek és lábazatok festése-javítása;

•

takarítás;

•

padok csavarjainak meghúzása, „nyikorgástalanítsa”;

•

egyes székek kopásvédővel való felszerelése, a hozzávalók függvényében.

Mindenki megtalálta azt a munkát, amelyiket úgy gondolta, hogy becsülettel el tud
végezni; lelkes munkájuk nem is maradt siker nélkül.
Tény, hogy ezeknek a munkáknak a zöme apró javítás volt, de ezzel is előrébb van az
iskola és egy tartalmas /kellemes/ napot tölthettünk el együtt, ami gyakorlatilag tökéletesre
sikeredett. Munka közben és a szünetekben folyt az ismerkedés/beszélgetés, az eszmecserék
során jobban megismertük egymást, ami nem titkolt másik célja minden egyes közös
rendezvényünknek. Olyan kapcsolatok, olyan összetartozás alakult ki ezen a napon a szülők,
diákok és tanárok között, amit soha máshol, más körülmények között nem alakíthattunk volna
ki, csak a közösen végzett felelősségteljes munka hozhatta létre.
Az iskola vezetésével közös felhívásunkra összesen 59 főt - tanárokon, osztályfőnökökön kívül - sikerült megmozgatni, ebből 8 Jelky-s diák is jelen volt és lelkesen segített.
, Külön köszönet nekik, mivel a felhívás eredetileg a szülők részére volt meghirdetve. Az 59
főből összesen 32 szülő (felnőtt hozzátartozó), 3 külsős diák - mint hozzátartozó - végzett
fizikai munkát, míg 16 fő étel-ital adománnyal segítette a „fizikai munkát” végzők ellátását. A
jelentkezők/résztvevők között volt testvér, barát, szülő, hozzátartozó és tanár is.
Az igazgatónő által jóváhagyott és meghirdetett „Szülők napja az iskoláért” c. társadalmi
napon /mely 2011.09.26-án került kiküldésre az SZMK által/, a Díj: „1 nap szabadnap
azoknak a tanulóknak, amely osztályból a legtöbb szülői részvételre kerül sor,.”
Az összesítések alapján:
1.

helyezést ért el 11 résztvevő szülővel a 9/D osztály, mely a győzelem mellett az
igazgatónő által felajánlott szabadnapot is igénybe veheti.

2.

helyezést ért el 9 résztvevő szülővel a 9/C osztály, míg a

3.

helyezésen 7-7 résztvevő szülővel három osztály osztozik, ezek pedig sorrendben
a 9/A, valamint a 10/D és a 10/E osztály.

Sajnos, de tartanunk kellett magunkat az eredeti kiíráshoz, így a diákokat, tanárokat és
a felajánlás mellett végzett munkát nem állt módunkban beszámítani.
A következő ilyen célú rendezvényen - kiszélesítjük a résztvevők körét annyiban,
hogy a létszámba már nem csak a felnőtt hozzátartozókat (szülőket és nagyszülőket)
számítjuk bele, hanem a diákokat és barátaikat, valamint a résztvevő osztály-főnököket is.

Reméljük, hogy a hagyományteremtő célzattal elindult rendezvénysorozatunk a
jövőben is sok résztvevőre számíthat! Mivel ez volt az első ilyen szervezésünk, nagyon
szívesen fogadjuk a javaslatokat, észrevételeket az szmk.jelky@gmail.com –ra, hogy a
következő alkalommal még gördülékenyebben menjen minden.
Köszönjük még egyszer a szülők, hozzátartozók, diákok és tanárok kitartását,
lelkesedését, és felelősségteljes munkáját!
Budapest, 2011. november 03.
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