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A szülői közösség működési rendje
1.

Az iskola vezetésénél a szülők képviseletét az iskolai szülői munkaközösség
választmánya látja el.
2. A szülői munkaközösség választmányát az egy-egy osztályba járó tanulók szülei által megválasztott osztályképviselők csoportja alkotja. Egy osztályon belül
elnököt és tisztségviselőket választanak meg.
3. Az iskolai szülői munkaközösség az egyes osztályok szülői munkaközösségeiből áll.
4. Az SZMK-választmányt az osztályok szülői munkaközösségének elnökei választják meg saját soraikból, melynek tagjai: SZMK-elnök és két SZMK-tag
(gazdasági ügyel felelőse és szervezési felelős)
5. A szülői munkaközösség döntési jogkörébe tartozik:
• működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása;
• a képviseletében eljáró személyek megválasztása.
6. A szülői közösség egyetértési jogot gyakorol:
• a jogszabályban meghatározott kérdésekben a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor;
• az iskolai házirend elfogadásakor.
7. A szülői szervezet véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben (pl. az iskola pedagógiai programjának elfogadásánál).
8. A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.
9. A szülői közösség javaslattevő jogkörrel rendelkezik a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben különös tekintettel a
nevelési-oktatási intézmény irányítását, a vezető személyét, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben.
10. A választmány évente rendszerint 3 alkalommal ülésezik:
szeptember:
• nyári táborok megbeszélése, a tapasztalatok levonása;
• beszámoló az előző tanév, az érettségi és a felvételi vizsgák eredményeiről;
• az új tanév munkarendjének ismertetése és véleményezése;
• a szalagavató bál szervezésének elindítása, a feladatok kijelölése;
• aktuális kérdések megvitatása.
november:
• a szalagavató bál szervezése;
• a ballagással kapcsolatos teendők felvetése;
• tájékoztató az egyetemre, főiskolákra való jelentkezésekről
• aktuális kérdések megvitatása.
május:
• nyári táborok szervezésével kapcsolatos feladatok megbeszélése;
• az éves munka értékelése;

Szent István Gimnázium
1146 BUDAPEST Ajtósi Dürer sor 15.

Szervezeti és működési szabályzat
11.

12.

Elfogadva: 2006. január 25.
4. sz. melléklet, oldalszám: 2/2

• aktuális kérdések megvitatása.
Indokolt esetben a szülői munkaközösség az éves üléstervtől eltérő időpontokban is ülésezhet. A választmány részlegesen vagy teljes összetételében is öszszehívható szülői vagy az iskolavezetés kezdeményezésére.
Az SZMK tevékenységét a nevelési igazgatóhelyettes segíti.

