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Szülői Munkaközösségének Működési Szabályzata 
 

1.   Általános rendelkezések 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

előírásai alapján a Taszári Körzeti Általános iskolában, a nevelési-oktatási intézmény egészét 

érintő ügyek intézésére Szülői Szervezet alakult. 

 A Szülői Szervezet székhelye: Taszári Körzeti Általános Iskola, 7261 Taszár, Vörösmarty u.4. 

 

2. A Szülői Szervezet alapvető célja, feladata 
 

 A Szülői Szervezet az iskolába járó diákok szüleinek képviselete a szülői kötelességek és 

jogok gyakorlásának érdekében. 

 A Szülői Szervezet az iskolai közösség részeként fejti ki a tevékenységét.  

Legfontosabb feladata, az iskolai, oktatói - nevelői munka támogatása a szülők 

összefogása által. 

 Célja a gyermekek és a szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában együttműködni az 

iskolavezetéssel, a pedagógusokkal. 

 Feladata a szülői Szervezet éves munkatervének összeállítása. 

 Feladata szükség esetén rendkívüli ülés összehívása a felmerülő problémák tisztázására. 

 Részvétel az iskolai kulturális, sport stb. rendezvényeken. 

 Alkalmi jellegű segítségnyújtás az iskolai programok lebonyolításában, rendezvények 

szervezésében. 

 A Házirend meghatározásában való részvétel. 

 A szülői szervezet képviseli a közösséget az iskolai rendezvényeken és azokon a  

megbeszéléseken,ahol egyetértési joga van. 

 Az intézményi tanácsba az iskola Szülői Szervezete által megválasztott és delegált szülő 

tagok segítése véleményük kialakításában, és beszámoltatásuk az intézményi tanács 

döntéseiről. 

 

3. Szervezeti felépítése és rendje 

 A szülői szervezet tagjai közül elnököt és társelnököt választ. A választás nyílt szavazással 

történik és akkor érvényes, ha a választmány minősített többsége jelen van.  

 A választmányi ülés határozatképes, ha a választmány tagjainak legalább a fele jelen van. 

A határozatképességet jelenléti ívvel kell igazolni. 

 Az elnök képviseli az iskolai Szülői Szervezetet az iskola igazgatójánál és vezetőinél. 

 Az elnök gondoskodik a vezetőség üléseinek előkészítéséről, megszervezéséről.   

  A választmány ülésére az egyes napirendi pontokról írásos előterjesztést kell készíteni, 

amelyet a tagoknak az elnök az ülés előtt legalább egy héttel köteles megküldeni.                  

 A társelnök az elnök távollétében gyakorolja az elnök jogait. 

 A tagok önkéntesen vállalják a feladatot, s évente megerősítik. A tagságot vissza lehet 

mondani. Helyettük lehetőleg új tagot kell választani.  



 Ha a választmányi vagy elnökségi tag kétszer (háromszor) egymás után nem jelenik meg a 

választmányi ülésen, akkor kizárja magát a vezetőségből, és az osztályszintű Szülői 

Szervezetnek új tagot kell delegálnia. (Önkizárás) 

 Állandó és ideiglenes meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken (pl. az 

iskolaszéki szülők, a diákönkormányzatot vezető tanár, az iskolai alapítvány vezetője stb.). 

 A szülői szervezet tanévente legalább két alkalommal ülést tart. 

 A szülői szervezet üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Jegyzőkönyvet a társelnök vezeti. 

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévők nevét, a napirendet, az egyes 

napirendekkel kapcsolatosan elfogadott döntéseket. 

 Az üléséről készített jegyzőkönyvet az elnök és a szülői munkaközösség egy tagja 

jegyzőkönyv-hitelesítőként írja alá.  Az elnök helyettesítése esetén, a választmány köteles 

alkalmi jegyzőkönyvvezetőt kijelölni. 
 

4. Az iskolai Szülői Szervezet jogosítványai 

 A Szülői Szervezet készíti és fogadja el a Működési Szabályzatát. Ennek módosítása is a 

munkaközösség hatásköre. Szavazás esetében többségi döntésnek tekinthető a létszám 

50%-a, plusz 1 szavazat. 

 Aláírási joga van az iskolai szülői munkaközösség vezetőjének. 

 A Szülői Szervezet dönt a szülők körében szervezendő, iskolát, segítő és közösségépítő 

munkáról. 

 Az iskolai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban 

meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében.  

 A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az iskola megszüntetéséről, 

átszervezéséről, feladatának megváltoztatásáról valamint vezetőjének megbízása és e 

megbízás visszavonása előtt és más, az iskola életét döntően befolyásoló döntéséről. 

 A Szülői Munkaközösség kérdéseket tehet fel - az elnökén keresztül - az iskola vezetőinek 

az intézmény működését érintő valamennyi kérdésben. 

 Az iskolát döntő fontossággal érintő kérdésekben azonban köteles összehívni a szülői 

munkaközösséget. 

 A szülői munkaközösség tagjai az osztályba járó tanulók szüleitől érkező javaslatokat, 

véleményeket továbbítják az elnök vagy helyettese részére. 

 Bankszámláról való rendelkezéshez három képviseletre jogosult szülő együttes aláírása 

szükséges. (Az iskolai szülői szervezet az iskola szerves része, de nem jogi személy, ezért 

az Elnök vagy más vezető nevére lehet bankszámlát nyitni. Vannak olyan pénzintézetek, 

ahol számlát lehet nyitni az osztálypénz elhelyezésére.) 

 A Szülői Szervezet dönt a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról. 
 

 

Jelen Szervezési és Működési Szabályzatot a szülői munkaközösség 2013. október 10-i ülésén 

elfogadta. 

  

.....................................      ............................................. 

        SZMK elnök             társelnök  

 

 

Taszár, 2013.október 10. 


