A Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda
Alapdokumentuma és Működési Rendje
A Boskola célja
A Boston környéki magyar származású vagy érdeklődésű családok gyermekeinek olyan rendszeres
foglalkoztatása, amely elősegíti a magyar nyelv és kultúra megismerését és megszeretését, a játékos
közösségteremtést és a magyar baráti közösség erősítését.

A Boskola neve, helyszíne, időpontja
Név: Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda (Boskola)
Helyszín: Follen Community Church, 755 Massachusetts Avenue, Lexington MA 02420
Kapcsolatteremtés:
A Boskolát érintő kapcsolatok építése és ápolása a mindenkori iskolatitkár feladata.
Weboldal:
http://www.boskola.org
Levelezőlista: boskola@yahoogroups.com (a tagok számára - nyílt csatlakozás)
boskola_tanacs@yahoogroups.com (a vezetőség számára - zárt csatlakozás)
Email:
boskola@boskola.org
Időpont: Minden második szombaton, a templommal való megegyezés függvényében
9:45 - 12:00-ig iskola,
12:00 - 12.30-ig könyvtár
12.15 - 14:30-ig cserkészet

A Boskola szervezeti és anyagi háttere
A Boskola a tevékenységét a non-profit Hungarian Society of Massachusetts (HSM) egyesület
keretében végzi. A tandíjból és támogatásból befolyt pénzt, a HSM, mint non-profit szervezet egy
külön a Boskola nevére megnyitott alszámlán tartja, melynek felhasználásról kizárólagosan a
Boskola vezetősége dönt. A tényleges pénz ki- és befizetéseket, és a boskolai költségvetést az
iskolatitkár végzi a tanárok terveit figyelembe véve, a Boskola vezetőségével együttműködve. Az
éves elszámolásról év végén az iskolatitkár tart beszámolót, amelyet a Boskola Vezetősége elfogad.
A beiratkozás a következő tanévre a tanév végén az iskolatitkárnál történik és évenként megújítandó.
A tandíj éves összegét a Boskola Tanács állapítja meg a tanév megkezdése előtt, amely összeget
félévenként készpénz vagy csekk formájában kell előre befizetni. Többgyermekes családok
gyerekei tandíj kedvezményben részesülnek a Boskolába beiratkozott gyermekek száma alapján.
Anyagi nehézségekkel küzdő családok számára, egyedi elbírálás alapján, mérsékelt díjú oktatás is
lehetséges, hogy pénzügyi okok miatt egyetlen érdeklődő gyermek se maradjon ki a Boskola
életéből. A tanárok gyermekei tandíjmentességet élveznek, a tanárok munkájukért fizetést nem
kapnak. A HSM tagjai tandíj kedvezményben részesülnek. Az adótörvények értelmében a tandíj
összege nem számít adománynak, csak az azon felüli felajánlás összege.

A Boskola rendes tagjai azok a személyek, akiknek gyermeke(i) az iskolát rendszeresen látogatják
és/vagy annak munkájában részt vesznek.
A Boskola titkára, tanárai önkéntesek, akik munkájukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a magyar
gyereknevelés iránti lelkesedésből végzik. A Boskola szívesen fogadja új tagok, különösen
szakképzett tanárok, népművelők, kézművesek, zenészek jelentkezését a tanítómunkában való
részvételre. A jelentkezők elfogadásához a vezetőség jóváhagyása szükséges.
A Boskola munkáját pártoló tagok is segítik. Pártoló tag lehet minden olyan személy vagy szervezet,
aki a tanító munkában nem vesz részt, illetve gyermekei nem a Boskola tagjai, de a Boskola céljaival
egyetért és annak munkáját adományokkal vagy felajánlásokkal segíteni kívánja. A Boskola ezen túl
érdekelt egyéb támogatási formák, adományok, felajánlások, valamint a diákság céljaira létrehozott
ösztöndíjak kialakításában is.
Az Amerikai Egyesült Államok törvényei és az ENSZ egyetemes emberi jogok nyilatkozata
értelmében a Boskola minden tagja (rendes, pártoló, stb.) számára biztosítja jogaikat minden – pl.
nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy vallási vélemény, származás alapján történő –
megkülönböztetés nélkül.

A Boskola Vezetősége
A Boskola vezetősége a Boskola döntést hozó testülete.
A Vezetőség tagjai:
• a Boskola titkára
• a tanárok
• a szülők (Szülői Munkaközösség) képviselői (2 fő)
• a HSM delegált megbízottja (1 fő)
A Boskola tanárainak feladata a magyar tanítási munka zökkenőmentes lebonyolítása, tanterv
összeállítása valamint a kijelölt tankönyvek/segédanyagok kiválasztása és beszerzése. A tanárok a
tanév eleji nyilvános értekezleten a tervezett tanmenetről, a tanév végén pedig a megvalósult
tervekről a szülők számára beszámolót tartanak.
A vezetőség mandátuma egy évre szól, évnyitó közgyűléstől a következő évnyitó közgyűlésig.
A Vezetőség egyéb feladatai:
• kapcsolattartás a hivatalos szervek és a partnerintézmények – pl. cserkészet, HSM, és más
magyar iskolák - felé;
• támogatja a tanárok által javasolt tantervet,
• szervezi az iskolai ünnepségek és kirándulások lebonyolítását,
• intézi a helybérletet, szükség esetén helyettesítő tanárokat mozgósít,
• együttműködik a Szülői Munkaközösséggel,
• szervezi az iskola támogatását (pályázatok, ösztöndíjak, támogatások, iskolai web-lista
vezetése, az iskolakönyvtár karbantartása, levelezés etc.)

A Vezetőség Működési rendje:
• Havi-kéthavi munkaértekezlet,
• Évente kétszeri közgyűlés hivatalos jegyzőkönyvvel, amit kérésre minden iskolai tag
megtekinthet,
• Sürgősen megoldandó problémák esetén informális rendkívüli közgyűlés összehívása.
• A vezetőségen belül felmerülő, a vezetőség keretein belül meg nem oldható problémák
rendezésére a vezetőség rendkívüli közgyűlést hív össze.

A Boskola Közgyűlése
A Boskola legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. Hatáskörébe tartozik:
• alapszabály módosítása
• éves beszámoló elfogadása
A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés). A
közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. A közgyűlés a határozatait a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A tagok családonként egy szavazati joggal
rendelkeznek.

A szülő-tanár kapcsolat
A sikeres tanító munka feltétele a szülők és tanárok együttműködése. Ennek része az e-mailen való
kapcsolattartás és a foglalkozások előkészítésében való aktív szülői részvétel (pl. asztalok
előkészítése ebédnél, takarítás a foglalkozás végén, anyagbeszerzés stb.). Így a tanároknak több
ideje, energiája marad a felkészülésre és tanításra.
A szülők feladata, hogy a gyermekeiket tanító tanárokat hiányzás esetén értesítsék.

Szülői Munkaközösség (SZMK)
A Boskolába járó gyerekek szülei jogainak érvényesítésére és kötelességeik teljesítése érdekében
létrehozott szervezet, amely szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik.
A Szülői Munkaközösség célja szoros kapcsolat kiépítése a szülők és az iskola között, véleményeik,
észrevételeik megbeszélése, rendszeres információáramlás. A tanulók eredményes iskolai nevelése,
oktatása nem oldható meg a szülők támogató magatartása nélkül. A SZMK segíti a hatékony oktatónevelő munka feltételeinek megteremtését. Aktív, segítő részvételt vállal az iskolai rendezvények
megszervezésében, mint például farsang, bál, szavaló verseny.
A SZMK-nek lehetősége van az oktatás ideje alatt a szülők és kisebb gyermekek részére olyan
programokat szervezni (pl. baba-mama foglalkozást, magyar nyelvű társalgást/korrepetálást,
könyvtári szolgáltatást), amelyek a Boskolában zajló programokat nem zavarják, s amelyek a
Boskola céljaival nem ellentétesek.
A SZMK gondoskodik a bérleti feltételekben megszabott követelmények betartásáról, megszervezi a
takarítást, felügyeli az épület megállapodás szerinti használatát.

Tanítási formák
A Boskolában való tagság önkéntes. Nem képezi részét sem az amerikai, sem a magyarországi
hivatalos iskolázási rendszernek, az itt elvégzett kurzusokért hivatalos (állami vagy magán)
intézményben kredit nem igényelhető.
A Boskola mind iskolás, mind óvodás korú gyerekek oktatását vállalja.
A tanítás kizárólagosan magyar nyelven folyik.

A Boskola rendje
Tanév
Minden második szombaton szeptembertől-júniusig a terembérleti szerződés szerint. A tanév az
évnyitóval kezdődik és az évzáróval ér véget.
A Boskola által megtartott hivatalos ünnepek a Karácsony, Farsang, Húsvét, és az Anyák Napja.
Az HMS által szervezett nemzeti ünnepek megünneplésében esetenként a Boskola is részt vesz.
Tanterv
A tantervet a Boskola tanárai állítják össze a Boskola alapcéljaival összhangban. A Boskola sem
magyarországi sem amerikai állami iskolai szervezetekkel nem áll hivatalos kapcsolatban, így céljait
és tananyagát nem külső elvárások, hanem a helyi magyarság szabja meg.
A Boskola tananyagában a különlegesen fontos és máshol el nem sajátítható, magyar vonatkozású
tény- és készség-anyag átadása kiemelt helyen szerepel. Ezek közé az alapértékek közé tartoznak a
következők:
• A magyar ABC biztos tudása és helyes használata.
• A folyamatos magyar olvasás, a magyar írás, valamint a fogalmazókészség erősítése, a
szókincs bővítése.
• A magyar nyelvtan és helyesírás elsajátítása.
• A tanulók érdeklődésének felkeltése a magyar gyerek- és ifjúsági irodalom olvasása, magyar
levelezés, magyarországi látogatások során való kapcsolatteremtés és a baráti kapcsolatok
építésére iránt.
• A magyar irodalom, zene és képzőművészet főbb remekműveinek elemzése.
• A magyar történelem főbb eseményeinek, személyiségeinek bemutatása.
• Magyarország természeti kincseinek, értékeinek megismertetése.
• Magyar építészeti, néprajzi és népzenei értékek, a magyar népművészet alapjainak átadása.
• A magyar ünnepkör jeles napjainak, kézműves hagyományainak felelevenítése.
A Boskola részét képező óvoda alapértékei közé tartoznak:
• A magyar hagyományok és kultúra ápolása, megőrzése, megszerettetése, közösségformálás,
magyarságtudat erősítése.
• Gyerekek családias, nyugodt környezetben való, játékos módszerekkel, a művészetek
eszközeivel (zene-tánc, mese-vers, dramatizálás, ábrázolás, népi gyerekjátékok), életkori
sajátosságaiknak megfelelő képességfejlesztése.

Tandíj
A Boskola mindenkori megálapított tandíja a HSM tagjaira vontakozik. Az egyesületi tagsággal nem
rendelkező családok emelt szintű tandíjat fizetnek.
Osztályok
A Boskola létszáma óvodás és korosztályokra bontott iskolás csoportok működését teszi lehetővé.
Az egyes osztályokban több évfolyam azonos nyelvtudási szintű gyermekei tanulnak együtt.
Az osztályok közötti mozgás az érintett osztályokat vezető tanárok közös megegyezésével
lehetséges.
Felvétel feltétele
Az óvodába való felvétel feltétele a betöltött 3 éves életkor és szobatisztaság.
Az iskolába való felvétel alapfeltétele a korosztály szerinti minimális magyar nyelvtudás megléte.
Ennek felmérése a Boskola tanárainak feladata.
Felvételi követelmény a Boskola Együttműködési Nyilatkozatában megfogalmazott irányelvek
elfogadása, s azok betartásának vállalása.
Elutasítás
A csoportos tevékenységet zavaró és/vagy a csoportba járó gyermekek testi épségét veszélyeztető
gyermek elbocsátása esetén a befizetett tandíj időarányos része visszatéritésre kerül. A gyermek
eltanácsolását a tanár kezdeményezheti, mely a szülővel való egyeztetés után a vezetőség
jóváhagyásával történhet meg.
Jelentkezés
A következő tanévre való jelentkezésre a tanév májusi utolsó iskolai foglalkozásáig kerül sor.
Indokolt esetben pót-beiratkozásra az új tanév első foglalkozásáig van lehetőség.

A Boskola részletes alapcéljai
A Boskola célja a magyarságtudathoz szükséges alapvető ismeretanyagok átadása. A Boskola
szándéka a gyerekek szívébe elültetni a magyarság tudat és magyarság szeretet csíráit, amelyek
egyszer a magyarsághoz tartozás fájává nőhetnek. A Boskola olyan intézmény, ahol a különböző
korú gyerekek félig játszva, félig komolyan, jó hangulat közepette ismerkedhetnek meg a magyarság
tudat élményével.
A Boskola célja, hogy a gyerekek megtanulják és megszeressék a Magyar Nemzet múltját és ez a
szeretet a saját szívükből és nem pedig a szüleik, gondviselőik irántuk való elvárásaiból fakadjon.
A Boskolának azonban a jelenlegi keretei között nem célja:
• Kredit-teremtés vagy az intézményes amerikai általános iskolai oktatás helyettesítése.
• A teljesen elfelejtett vagy meg nem szerzett magyar tudás pótlása.
• A nem-magyarság vonzatú tárgyi ismeretek (matematika, fizika, biológia, stb.) tanítása. A
Boskola ezekből a témakörökből sem oktatást sem korrepetálást nem kíván biztosítani.

A Boskola és a Hungarian Society of Massachusetts (HSM) kapcsolata
A Boskola tevékenységét a non-profit Hungarian Society of Massachusetts (HSM) egyesület
keretében végzi. A HSM adómentes (Tax Exempt) státusszal rendelkezik a Code of Federal
Regulations Title 26, Section 1.501(c)(3)-1 törvény cikkelye értelmében. A tandíjból és
támogatásból befolyt pénzt, a HSM, mint non-profit szervezet egy külön a Boskola nevére
megnyitott alszámlán tartja, melynek felhasználásról kizárólagosan a Boskola vezetősége dönt.
A HSM egyesület vezetőségének delegált képviselője a Boskola vezetőségének is tagja.
A Boskola vezetőségének választott tagja a Boskola képviselőjeként a HSM vezetőségében is részt
vesz.

A Boskola és egyéb szervezetek kapcsolata
Kapcsolat a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel
A Boskola és a Cserkészet programjai és céljai hasonlóak, azonos korosztályok nevelésével
foglalkoznak. Ezért jelenleg azonos helyszínen, egymást követő időben, és egymással egyeztetve,
egymást támogatva tartják programjaikat Bár a Cserkészet a Boskolától független szervezet,
alkalmanként közös programokat is szerveznek és a nagyobb eseményekre, évfordulókra esetenként
közös műsort állítanak össze.
A cserkészet megbízott képviselője szavazati jog nélkül a Boskola Vezetőségi ülésein meghívottként
részt vehet.

Egyéb kapcsolatok, társintézmények
A Boskola jelenleg a következő magyarországi és amerikai magyar intézményekkel, szervezetekkel
tart fenn szoros kapcsolatot:
• A magyarországi Balassi Intézet
• Észak-Amerikai magyar iskolák tanárainak szervezetei
• Boston-i Magyar Tiszteletbeli Konzulátus
• Hungarian American Coalition

Aláírók:
A Boskola Vezetősége

