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I. Az iskolaszék szervezeti felépítése
Az iskolaszék (ISZ) az iskolát közvetlenül támogató, ellenőrző testület.
Szervei:

a csoport
az iskolatanács
az iskolaszék vezetősége

(CS)
(IT)
(ISZV)

A csoportok iskolatanácsot alakítanak, az iskolatanács delegál tagokat az iskolaszék vezetőségébe.
1.1

A csoport (CS):

1.1.1 A csoportot az egy osztályba járó gyermekek szülei alkotják.
1.1.2 A csoport az adott osztályközösség tekintetében közreműködik az iskolatanács céljainak
megvalósításában, észrevételeivel, javaslataival segíti az iskolában folyó nevelő-oktató
munkát, együttműködve az osztályfőnökkel és az osztályban tanító tanárokkal.
1.1.3 A csoport saját tagjai közül többségi szavazással három küldöttet választ az IT-ba,
egy
tanévi időtartamra.
1.1.4 A csoport a saját működési rendjét - összhangban az érvényben lévő szabályzatokkal –
maga határozza meg.
1.2

Az iskolatanács (IT):

1.2.1 Az IT az egész iskola tekintetében közreműködik az iskola céljainak megvalósításában.
1.2.2. Javaslatokat, előterjesztéseket készít azokban a kérdésekben, melyekben a döntés
az ISZV hatáskörébe tartozik.
1.2.3. Feldolgozza és szükség esetén az ISZV elé terjeszti a szülők és nevelők egyéni, vagy közös
javaslatait, észrevételeit.
1.2.4. Az iskolatanács szükség szerint, de legalább tanítási félévenként ülésezik.
1.2.5. Az iskolatanács tagjai maguk közül titkos szavazással 4 iskolaszéki tagot és két ISZ póttagot
választanak. A megválasztott ISZ tagok maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak,
aki egyben az IT elnöke és elnökhelyettese is.
1.2.6. Az elnök (távollétében, vagy akadályoztatása esetén a elnökhelyettes) gondoskodik az ülések
előkészítéséről és összehívásáról.
1.2.7. Az iskolatanács mandátuma a következő választásig érvényes. A választást minden év szeptember 30-ig le kell bonyolítani.
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1.3

Az iskolaszék vezetősége (ISZV):

1.3.1 Az ISZ vezetősége 15 tagból áll.
1.3.2 Az ISZ vezetősége:
- a diákönkormányzat (DÖK)
- az IT
- a nevelőtestület
- a fenntartó
megbízott képviselőiből áll.
1.3.3 Összetétele:






4 fő nevelőtestület
4 fő iskolatanács
2 fő a diákönkormányzat (továbbiakban DÖK)
4 fő az egyesület képviseletében
Az igazgató hivatalból tag.

1.3.4. A nevelőtestület 4 képviselőt delegál: a két alsó tagozatból 1-1 főt, a felső tagozatból és a
gimnáziumból 1-1 főt.
1.3.5. Az IT-t az IT által titkosan megválasztott tagok képviselik: az elnök, elnökhelyettes és további két fő.
1.3.6. A DÖK képviselői: az általános iskolai DÖK vezetője és a gimnázium DÖK vezetője.
1.3.7. A fenntartót az egyesület intézőbizottsága által kijelölt négy fő képviseli.
1.3.8. Az ISZV elnökét és helyettesét az IT által delegált négy szülő önmaga közül választja. Az
elnök távollétében az elnökhelyettes veszi át feladatát és jogait.
1.3.9. A póttagok a megválasztott ISZ tagok helyét azok lemondása vagy visszahívása esetén automatikusan átveszik.
1.3.10. Az ISZV határozatképes, ha az ülésen a delegált képviselők közül legalább 8 fő jelen van.
Az ISZV döntéseit egyszerű többségi határozattal hozza. Szavazategyenlőség esetén az ISZV
elnökének szavazata dönt.
1.3.11 Az ISZV üléseiről az általános szabályok szerint jegyzőkönyvet kell vezetni és hitelesíteni.
Az ISZ hivatalos anyagait iktatni kell, ezért az elnök felel.
1.3.12. Az ISZV összehívását annak bármelyik tagja kezdeményezheti. Személyét érintő kérdésekben az érintett nem szavazhat.
1.3.13. Az ISZV tagjai a küldő szerv szabályai szerint visszahívhatók.
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II. Az iskolaszék vezetőségének
feladata, felelőssége, hatásköre
2.1

Annak ellenőrzése, hogy az iskola szellemiségét, arculatát meghatározó elvek miként jutnak
érvényre az iskola gyakorlati munkájában.

2.2

Az iskola igazgatói tisztségének betöltésére beérkezett pályázatok véleményezése.

2.3

A pedagógusi munkakörre jelentkező pályázók véleményezése oly módon történik, hogy
minden IT, a tantestület és a fenntartó által delegált ISZ tagot meg kell hívni a pályázóval
folytatott beszélgetésre. Véleményezési joga a megjelent ISZV tagoknak van.

2.4

A Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése és egyetértési jog gyakorlása.

2.5

A Munkaterv, a Pedagógiai program és az iskola költségvetésének véleményezése.

2.6

Annak véleményezése, hogy az iskolában milyen gyermek és ifjúsági szervezetek működhetnek és milyen feltételekkel.

2.7

Kezdeményezheti az iskola típusának módosítását.

2.8

Ülését követően döntéseiről 8 napon belül írásban tájékoztatja az iskola igazgatóját és a
fenntartót.

III. Az Iskolaszék tevékenységi köre:
3.1

Pályázatokat írhat ki és ösztöndíjakat alapíthat.

3.2

Az iskola eredményes működtetése érdekében pályázatokon vehet részt, alapítványi és egyéb
céltámogatásokat igényelhet.

3.3

Az iskolaszék tevékenységét az iskolában dolgozó pedagógusok szakmai autonomiájának
tiszteletben tartásával, velük együttműködve fejti ki.
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………………………..
Egry Tamás,
DÖK képviselő
4

