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SZK

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata
A szülői munkaközösség létrehozása, jogszabályi és anyagi alapjai
A Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola szülői munkaközösségét a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény {Ktv.} 59. § (1) bekezdése alapján az iskola
tanulóinak szülei, gondviselői (a továbbiakban szülők) alkotják. A szülők a szülői
munkaközösséget jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében hozták létre.
A szülői munkaközösség az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1.§-a alapján jött
létre, amely szerint „…Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal
szervezeteket, illetőleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.” A
törvény 5.§-a szerint a szülői munkaközösség nem minősül társadalmi szervezetnek (nincs
szükség a cégbírósági bejegyzésére), tevékenységét jelen szervezeti és működési szabályzat
alapján végzi.
A szülői munkaközösségre vonatkozó jogszabályok:
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
 a nevelési–oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet,
A szülői munkaközösség működésének anyagi feltételeit az iskola fenntartója a
költségvetésben köteles biztosítani {Ktv. 102.§ (8)}.
A szülői munkaközösség tagsága, egyéni és szervezeti joggyakorlás
A szülői munkaközösségi tagság a tanulói jogviszonnyal automatikusan keletkezik, és a
tanulói jogviszony megszűnésével automatikusan megszűnik.
A szülő ezen szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően gyakorolhatja mindazokat az
egyéni jogokat, amelyek őt, mint a szülői munkaközösség tagját a közoktatási törvényből,
annak

végrehajtási

utasításából,

az

iskola

jogszabályokból eredően megilletik.
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belső

szabályzataiból

valamint

egyéb

A szülői munkaközösség gyakorolja a közoktatási törvényben a szülői szervezetet megillető
jogokat mindaddig, míg az Eötvös József Általános Iskolában másik szülői szervezet nem
alakul. Másik szülői szervezet létrejötte esetén a szülőket megillető jogok gyakorlása a Ktv.
59.§ (2) bekezdése szerint történik.
A szülői munkaközösség adatai
 A szervezet neve: Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola Szülői
Munkaközössége
 Címe: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 2-4.
 Képviselője: A választmány elnöke
A szülői munkaközösség feladata, szervezete, döntéshozatala
Az egy osztályban tanuló diákok szülei osztály szülői munkaközösséget alkotnak. A szülői
munkaközösség munkájában történő részvétel a szülő joga, ugyanakkor a szülő nem köteles
részt venni a szülői munkaközösség tevékenységében.
Az osztály szülői munkaközösség feladata az osztályban tanuló diákok tanulmányi
munkájának és közösségi tevékenységének támogatása, segítése, érdekeik képviselete, az
osztály közösséggé válásának elősegítése. Az osztály szülői munkaközössége figyelemmel
kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét.
Az osztály szülői munkaközössége együttműködik az iskolavezetéssel, az osztályfőnökkel, az
osztály diákönkormányzatával.
Az osztály szülői munkaközösség gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket az iskola
szabályzatai számára biztosítanak, dönt saját programjáról, tevékenységéről, a szervezeti és
működési szabályzat keretei között meghatározza szervezetét, vezetését, megválasztja
képviselőit.
Az osztály szülői munkaközössége véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola
munkájával kapcsolatos bármely kérdésben.
Az osztály szülői munkaközösségének összehívását a megtárgyalandó téma megjelölésével az
osztályban tanuló diákok szüleinek 20 %-a, az osztályfőnök, az iskolavezetés vagy az
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osztályban tanuló diákok 20 %-a kezdeményezheti. Az osztály szülői munkaközösségét a
kezdeményezés alapján szorgalmi időszakban két héten belül össze kell hívni. Az osztály
szülői munkaközösségét a munkaközösség választott vezetője vagy az osztályfőnök hívhatja
össze.
Az osztály szülői munkaközössége akkor határozatképes, ha az osztályban tanuló diákok 2/3ának a szülője jelen van. A szülői munkaközösség határozatait nyílt szavazással, egyszerű
többséggel hozza, a jelen lévő szülők diákonként egy szavazattal rendelkeznek.
Iskolai szülői munkaközösség
Az osztályok szülői munkaközösségei alkotják az iskolai szülői munkaközösséget. Az iskolai
szülői munkaközösség élén a választmány áll. A választmány a szülői munkaközösség
legfőbb döntéshozó, véleményező, javaslattevő fóruma. A választmányba az osztály szülői
munkaközösségek saját döntésük alapján 1 – 3 képviselőt delegálnak. A képviselők az
osztályban tanuló diákok szüleit képviselik.
Az iskolai szülői munkaközösség feladata az iskolai nevelő–oktató munka segítése,
támogatása, az iskola és a szülők közötti együttműködés előmozdítása, részvétel a tanulók és
a tanulói közösségek, a szülők és a szülők közösségei érdekeinek érvényesítésében, a szülői
közösségeket megillető jogok gyakorlásában.
Az iskolai szülői munkaközösség nevében a választmány gyakorolja a szülői szervezetet
megillető jogokat. A választmány jogainak gyakorlását átruházhatja a választmány elnökére, a
választmány vagy a szülői munkaközösség valamelyik tagjára, kivételesen olyan külső
személyre, aki nem tagja a szülői munkaközösségnek.
Nem ruházhatja át a választmány az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával kapcsolatos fenntartói döntéshez, az iskola szabályzatainak elfogadásához,
valamint az igazgató megbízásához, megbízásának visszavonásához kapcsolódó egyetértési,
véleményezési jogát. A szülői munkaközösség jogainak megsértése esetén törvényességi
kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz {Ktv. 84.§ (2)}. A törvényességi kérelem, illetve annak
elutasítása esetén, a bírósághoz fordulás jogát sem ruházhatja át a választmány.
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A választmány döntési joga kiterjed saját szervezetére, működésére, valamint mindazokra a
kérdésekre, melyeket jogszabály vagy az iskola belső szabályzatai a hatáskörébe utalnak.
A választmány véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életet érintő bármely
kérdésben, kérdést intézhet az iskolavezetéshez, a nevelőtestülethez.
Az iskolai szülői munkaközösség választmánya szükség szerint, de évente legalább kétszer
ülésezik. A választmány összehívását a választmány tagjainak legalább 20 %-a, legalább négy
osztály szülői munkaközössége, a szülők legalább 10 %-a vagy az iskolavezetés
kezdeményezheti, az ülés napirendjének megjelölésével. A választmányt a kezdeményezés
alapján szorgalmi időszakban két héten belül össze kell hívni. A választmányt, az elnök az
igazgató közreműködésével is összehívhatja.
A választmányi ülésen tanácskozási joggal vesz részt az igazgató vagy az iskolavezetés
képviselője. A választmány üléseire meg lehet hívni az iskola bármely tanárát, bármelyik
szülőt.
A választmány akkor határozatképes, ha legalább 7 szavazásra jogosult jelen van. A
választmányi ülésen minden osztály képviselőjének és az elnöknek egy-egy szavazata van. A
választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben a
választmány dönthet a titkos szavazásról.
A választmányt az elnök vezeti. Az iskolai szülői munkaközösség elnökét a választmány
választja két évre. A választmány elnökére javaslatot tehet a szülői munkaközösség bármely
tagja vagy az iskolavezetés. Több jelölt esetén az lesz a választmány elnöke, aki legalább 5
szavazatot kapott. Ha nincs ilyen jelölt, új jelölést és választást kell tartani.
A szülői munkaközösséget az elnök képviseli. A választmány egyes ügyekben mást is
megbízhat a szülői munkaközösség képviseletével
A választmány üléseit az elnök, távolléte esetén az általa megbízott választmányi tag vezeti. A
választmány üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza a napirendet, a megtárgyalt
kérdéseket, valamint a választmány határozatait. Az emlékeztetőt az ülést levezető elnök
(vagy az általa megbízott, az ülést levezető választmányi tag) és egy választmányi tag
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hitelesíti. Az emlékeztető elkészítéséről az igazgató gondoskodik, egy példányát az iskola
irattárában kell elhelyezni.

A Szülői Közösség jogai:
A Köznevelési törvény az alábbi véleményezési, döntési és egyetértési jogokat állapítja
meg a szülői szervezet számára:


megválasztja saját tisztségviselőit,



kialakítja saját működési rendjét,



az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,



képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik
érvényesítésében,



egyetértési jog illeti meg a szabadon választható tárgyak meghatározásában, a
kirándulások eldöntésében, minden anyagi terhet jelentő feladat elhatározásában



véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a
szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a
tanulókkal kapcsolatosak,



véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben,



egyetértési joga van a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek
tankönyvrendelésbe történő felvételéről az iskolai szülői közösség egyetértésével
dönthet az igazgató,



tartós tankönyv iskolai könyvtárból történő kölcsönzési igény felméréséről, valamint
a szociális szempontok alapján tankönyv-támogatási jogosultság igényeinek felmérési
eredményeiről az igazgató tájékoztatja a szülői szervezetet (minden év június 15-ig).

A szülői szervezet véleményét kötelező kikérni a következő esetekben:


az iskola megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltozásával, nevének
megállapításával kapcsolatos fenntartói döntés előtt,



az iskolai tanév helyi rendjének nevelőtestületi elfogadásakor,
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az iskola vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos
döntés előtt,



tankönyvvásárlási támogatás módjával kapcsolatos nevelőtestületi döntés előtt.

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői munkaközösség választmánya 2013.
március 27-én elfogadta.
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