1. A SZÜLŐK KÖZÖSSÉGEI (SZMK)
Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező
szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. [Nkt. 73.§ (1) bekezdés].
Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése,
illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik.
1.1 AZ OSZTÁLYOK SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGEI
Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az egy osztályba járó tanulók szülei maguk közül megválasztják az osztály szülői
munkaközösségének elnökét. A megválasztott osztály SZMK elnök személyét illetően az
osztályfőnöknek véleményezési joga van.
Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztály
választott szülői munkaközösségének elnöke segítségével, a tagozati képviselő és
választmányi elnök egyidejű tájékoztatása mellett, vagy az osztályfőnök közreműködésével
juttatják el az iskola vezetőségéhez.
1.2 A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VÁLASZTMÁNYA, ÉS VEZETŐSÉGE
Az intézményi szülői munkaközösség legmagasabb szintű döntéshozó szerve az intézményi
SZMK választmánya.
Az intézményi SZMK választmányának munkájában az osztály szülői munkaközösségek
elnökei vehetnek részt,
Az intézményi SZMK választmánya vezetőséget választ, tagozatonként 2-2 főt. A tagozati
képviselők választásának módjáról, helyéről és idejéről – az előző tanévben megválasztott
tagozati képviselők közül a választmányi elnök által megbízott személyek – legalább egy
héttel a választás előtt értesítik a tagozat osztály SZMK elnökeit. A választás akkor érvényes,
ha azon a tagozat osztályai SZMK elnökei közül legalább 51% jelen van, és ha 51%
szavazattal megválasztanak maguk közül egy-egy személyt.
A vezetőség saját tagjai közül megválasztja a választmányi elnököt. A választás akkor
érvényes, ha a vezetőség tagjai legalább 51% szavazattal megválasztják valamely vezetőségi
tagot. A választmányi elnök visszahívására a vezetőség bármely tagja javaslatot tehet. Ebben
az esetben a vezetőség új választást tart.
A megválasztott SZMK választmányi elnök személyével kapcsolatban az iskola vezetésének,
a fenntartónak véleményezési joga van.
A választmányi elnök közvetlenül az iskola vezetőségével tart kapcsolatot.
Az intézményi SZMK választmánya, ill. vezetősége akkor határozatképes, ha azon az
érdekelteknek több mint 50 %-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a választmányi elnök szavazata dönt.
A megválasztott tisztségviselők mandátuma a következő érvényes választásig tart (kivéve ha
már nem tartoznak az iskolához.)
Az intézményi SZMK vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább két
alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól,
tevékenységéről.
A kapcsolattartás folyamatos, elsődleges formája az elektronikus levél. Igény esetén tagozati,
ill. választmányi szintű megbeszélésre kerül sor.

1.2.1 Az SZMK választmányának jogai és kötelezettségei





véleményezi az SZMK vezetőségen keresztül az iskola pedagógiai programját,
házirendjét, munkatervét, valamint a SZMSZ azon pontjait, amelyek a szülőkkel,
illetve a tanulókkal kapcsolatosak,
véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben,
képviseli szülői munkaközösségét a választmányi, ill. tagozati megbeszéléseken és
tájékoztatja őket az ott elhangzottakról,
fenntartói döntés meghozatala előtt a Nkt. által biztosított ügyekben véleményezési
jogával élhet.

1.3 AZ ISKOLAI SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG JOGAI






megválasztja saját tisztségviselőit
megválasztja a szülők képviselőit az SZMK választmányába
kialakítja saját működési rendjét
az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét
képviseli a szülőket a köznevelési törvényben megfogalmazott
érvényesítésében

jogaik

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a szülői szervezetet (közösséget) a jogszabályban
meghatározott eseteken túlmenően további jogokkal nem ruházza fel.

