A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS
DIÁKOTTHON SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2013. Miskolc

I. A szülői munkaközösség létrehozása, jogszabályi és anyagi alapjai
1. A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon szülői munkaközösségét a Lévay
József Református Gimnázium és Diákotthon tanulóinak szülei, gondviselői (a továbbiakban szülők) alkotják. A szülők a szülői munkaközösséget jogaik érvényesítése, kötelességeik teljesítése érdekében hozták létre.
2. A szülői munkaközösségre vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról vonatkozó részei
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről vonatkozó részei
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról vonatkozó részei
3. A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen – az igazgatóval egyeztetve - használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, amennyiben ez nem korlátozza az iskola működését.
4. A szülői munkaközösség tevékenységei, megnyilvánulásai meg kell feleljenek az iskola etikai
kódexében foglaltaknak.

II. A szülői munkaközösség tagsága, egyéni és szervezeti joggyakorlás
1. A szülői munkaközösségi tagság a tanulói jogviszonnyal automatikusan keletkezik, és a tanulói jogviszony megszűnésével automatikusan megszűnik.
2. A szülő ezen szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően gyakorolhatja mindazokat
az egyéni jogokat, amelyek őt, mint a szülői munkaközösség tagját a köznevelési törvényből, annak végrehajtási utasításából, az iskola belső szabályzataiból valamint egyéb
jogszabályokból eredően megilletik.

III. A szülői munkaközösség adatai, szervezeti felépítése

1. A szülői munkaközösség adatai
A szervezet neve:

A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Szülői Munkaközössége

Címe:

3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

Képviselője:

A 3 tagú MAG CSOPORT
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2. A szülői munkaközösség szervezeti felépítése
2.1. Osztály szülői munkaközösségek
2.1.1. Az egy osztályban tanuló diákok szülei osztály szülői munkaközösséget alkotnak. A
szülői munkaközösség munkájában történő részvétel a szülő joga, ugyanakkor a
szülő nem kötelezhető a szülői munkaközösség tevékenységében való részvételre.
2.1.2 A szülői szervezet az osztályban az iskolai szülői szervezet alapegysége.
2.2. Iskolai szülői munkaközösség - (SZMK)
2.2.1. Az osztályok szülői munkaközösségei által delegált tagok (osztályonként általánosan
2 fő, ettől eltérni egy fővel lehet) alkotják az iskolai szülői munkaközösséget. Az iskolai szülői munkaközösség élén a Mag Csoport áll. Az iskolai szülői munkaközösség a legfőbb döntéshozó, véleményező, javaslattevő fórum. A képviselők visszahívását az osztály szülői munkaközösségében meg kell szavaztatni, s az akkor lép
életbe, ha a jelen lévő szülők legalább 50 %-a + 1 fő egyetért vele. A képviselők az
osztályban tanuló diákok szüleit képviselik.
2.2.2. A választmányt a 3 tagú Mag Csoport vezeti. Az iskolai szülői munkaközösség magját a választmány választja 1 évre a megelőző tanév végén. A mag tagjaira javaslatot
tehet a szülői munkaközösség bármely tagja vagy az iskolavezetés. Több mint 3 jelölt esetén az a 3 fő lesz a mag tagja, akik a legtöbb szavazatot kapták a választáson.
A választás történhet nyílt, vagy titkos szavazással, ennek módjáról a választmány
dönt egyszerű többséggel.
2.2.3. Bármelyik Mag Csoport tag visszahívható, ha a választmány valamelyik tagja ezt
kezdeményezi. A visszahívásról szavazással, legalább 50 % + 1 fő egyetértésével
dönt a választmány.
2.2.4. Ha az osztály által delegált tag az adott évben (jelzés nélkül) nincs jelen az eseménynaptárban meghirdetett évi rendes választmányi ülések 50 százalékának megfelelő
alkalmán, akkor a következő tanévre újat kell választani.
2.2.5. Az SZMK ülésén állandó és ideiglenes meghívottak is jelen lehetnek. Állandó meghívott az igazgató, Az SZMK-t támogató pedagógus, az iskola programszervezője
és az iskolai szülői egyesület (LSZEIE) képviselője.
2.2.5.1. A LSZEIE jogilag az SZMK-tól független szervezet, de a LSZEIE-nek közösségét az SZMK alapegységeinek közösségébe tartozó tagok alkotják, valamint a
LSZEIE elnöksége javarészt a SZMK tagjaiból áll.
2.2.5.2. Az SZMK egyik állandó napirendi pontja a LSZEIE aktuális dolga(i).
2.2.6. Munkacsoportok: az iskola szülői meghatározott célra munkacsoportot is alakíthatnak (pl. pályaválasztási, szabadidős, pénzügyi, gyerekvédelmi, egészségügyi stb.).
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IV. A szülői munkaközösség feladatai, döntéshozatala
1. Osztály szülői munkaközösségek
1.2. 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.
1.2.1. Az osztály szülői munkaközösségének kiemelt feladatai közé tartoznak az évi rendes
gyűjtésekben való segítségnyújtás, a gyülekezetlátogatások megszervezésében való
segítségnyújtás.
1.3. Az osztály szülői munkaközössége együttműködik az iskolavezetéssel, az osztályfőnökkel, az osztály presbitereivel.
1.4. 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.
1.5. Az osztály szülői munkaközössége véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskola
munkájával kapcsolatos bármely kérdésben.
1.6. Az osztály szintű szülői szervezet értekezleteinek alkalmai egyben az iskola által meghirdetett szülői értekezletek. Rendkívüli szülői szervezet értekezletet kell összehívni
szülő kezdeményezésére az SZMK tagok egyetértésével. A rendkívüli szülői értekezlet összehívásáról az SZMK tag gondoskodik.
1.7. A szülői szervezet határozatképes, ha az osztályban tanuló gyerekek számára vetítve
50 % + 1 fő képviselő jelen van az értekezleten. A szülői munkaközösség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, a jelen lévő szülők diákonként egy
szavazattal rendelkeznek. A szülői szervezet döntései kötelező érvényűek az osztály
szülő közösségét alkotó minden tagra.
1.8. Az osztály szintű szülői szervezet képviselői kötelesek tájékoztatni az értekezleten történtekről és a határozatokról a meg nem jelent szülőket is. Ennek módjai lehetnek:
beiratkozási lapon megadott e-mail, esetleg telefon, vagy osztályfőnök segítségével a
DINA (Digitális napló) erre alkalmas ún. ’WEB üzenet’ felületén továbbított üzenet.
2. Iskolai szülői munkaközösség (SZMK)
2.1. Az iskolai szülői munkaközösség feladata az iskolai nevelő–oktató munka segítése,
támogatása, az iskola és a szülők közötti együttműködés előmozdítása, részvétel a
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tanulók és a tanulói közösségek, a szülők és a szülők közösségei érdekeinek érvényesítésében, a szülői közösségeket megillető jogok gyakorlásában.
2.1.1. Évfolyamszintű feladatok körvonalazása
o 9. és alsóbb évfolyamon konkrét feladat nincs meghatározva, lehetőség van a többi évfolyamra meghatározott feladatokban való részvételre, kiemelt tekintettel a
10. évfolyamra.
o A 10. évfolyamos SZMK tagok kiemelt feladata a szülői bál megszervezése.
o A 11. évfolyamos SZMK tagok kiemelt feladata a kampányban való segítségnyújtás.
o A 12. évfolyam SZMK tagjainak kiemelt feladata a szalagavató és a ballagás körüli
segítségnyújtás.
2.2. Az iskolai szülői munkaközösség nevében a Mag Csoport (vagy legalább a Mag Csoportot alkotó tagok közül legalább ketten) gyakorolja a szülői szervezetet megillető
jogokat.
2.3. A választmány véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az iskolai életet érintő bármely
kérdésben, kérdést intézhet az iskolavezetéshez, a nevelőtestülethez.
2.4. Az iskolai szülői munkaközössége szükség szerint, de havonta legalább egyszer ülésezik. A választmány rendkívüli összehívását a választmány bármely tagja, vagy az iskolavezetés kezdeményezheti egyeztetve a Mag Csoporttal, és az ülés napirendjének
megjelölésével. A választmányt az indokolt kezdeményezés alapján szorgalmi időszakban két héten belül össze kell hívni a Mag Csoport kezdeményezésével.
2.5. 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.
2.6. A választmány akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosultak 50 %-a + 1
fő jelen van. A választmányi ülésen minden, osztályt képviselő SZMK tagnak egy
szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Mag Csoport szavazatai duplán súlyozottként érvényesülnek. A választmány döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Személyi kérdésekben a választmány dönthet a titkos szavazásról.
2.7. A választmány üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza a napirendet, a megtárgyalt kérdéseket, valamint a választmány határozatait. Az emlékeztetőt a Mag Csoport szignózza. A választmány az emlékeztetőket és határozatait köteles nyilvánosságra hozni.
2.8. Az SZMK pénz vagy egyéb, érték alapú gazdálkodást nem folytat.
2.8.1. Az osztályszintű szülői közösség minden tanév kezdetén, az adott tanévre vonatkozóan, saját döntéséből fakadóan hozhat létre nevelői munkát segítő anyagi alapot.
Létrehozás esetén saját döntésükben határoznak annak működtetéséről és annak
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anyagi jellegű mértékéről. Az anyagi alap működtetése összhangban kell legyen az
SZMK meghatározott tevékenységi céljaival.

V. A vonatkozó jogszabályok részletesen az 1 sz. mellékletben olvashatók

A szervezeti és működési szabályzatot a szülői munkaközösség választmánya
2013. Február _____- n elfogadta.
A szervezeti és működési szabályzat aktualitását a szervezet a tanév első hivatalos ülésén
vizsgálja, szükség esetén változtatási intézkedéseket tesz.

Mag Csoport tag

Mag Csoport tag

Mag Csoport tag

(PH)
Iskolai hivatalos képviselő

Igazgató
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1.sz. melléklet - Vonatkozó jogszabályok részletesen

2011. évi CLXXV. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

I. fejezet
Az egyesülési jog alapján létrejött szervezetek
3. § (1) Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga
van ahhoz, hogy másokkal szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre vagy azokhoz csatlakozzon.
(2) Az egyesülési jog alapján a természetes személyek, valamint tevékenységük célja és alapítóik szándéka
szerint a jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei szervezeteket hozhatnak létre és működtethetnek.
(3) Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem valósíthat meg
bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem járhat mások jogainak és
szabadságának sérelmével.
(4) Az egyesülési jog alapján szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt.
(5) Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet nem hozható létre, valamint törvény alapján kizárólag
állami szerv saját hatáskörében ellátható közfeladat megvalósítására irányuló tevékenység nem végezhető.
5. § Nem minősül egyesületnek a természetes személyeknek az egyesülési jog alapján létrehozott olyan
közössége, amelynek működése nem rendszeres, vagy nincs nyilvántartott tagsága vagy az egyesületre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott szervezete.

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésről

20. A köznevelési intézmény működésének rendje
24. § (1) A köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és működésükkel kapcsolatosan minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
(2) A nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és
ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a
szülők, valamint képviselőik.
…
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42. A szülő kötelességei és jogai
72. §
(5) A szülő joga különösen, hogy
c) kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt
vegyen,

43. A szülői szervezet, az iskolaszék, az intézményi tanács
73. § (1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal
rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
35. A szülői szervezet
119. § (1) Ha az óvodában, iskolában, kollégiumban több szülői szervezet, közösség működik, az a szülői
szervezet, közösség járhat el az óvoda, az iskola, a kollégium valamennyi szülőjének a képviseletében, amelyiket az óvodába, iskolába, kollégiumba felvett tanulók szüleinek több mint ötven százaléka választott
meg. Ilyen szülői szervezet, közösség hiányában a szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére közös szervezetet hozhatnak létre, vagy megbízhatják valamelyik
szülői szervezetet, közösséget a képviselet ellátására (a továbbiakban: óvodai, iskolai, kollégiumi szülői
szervezet).
(2) A szülői szervezet, közösség
a) saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
b) tisztségviselőinek megválasztásáról
szótöbbséggel dönt.
(3) Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben, kollégiumi székben.
(4) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő bármely
kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
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