
Székkutas Község Önkormányzat
Képviselőtestületének 7/1994.(V.26.) Ktr. sz.

rendelete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. Törvény helyi végrehajtásáról

(egységes szerkezetben)

Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi  LXV.  Törvény  16.§.(1)  bekezdése  szerint  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX. 
Törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.

(1)1 A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott

a Napköziotthonos Óvodára és az
b Általános Iskolára,

ezen  intézmények  vezetőire,  nevelőtestületeire,  szakmai  munkaközösségeire,  szülői 
munkaközösségeire, valamint a tanulók közösségeire és a diákönkormányzatra.

(2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

2.§.

(1)A  nevelési-oktatási  intézmények  szakmai  tekintetben  önállóak.  Szervezetükkel  és 
működésükkel  kapcsolatosan  minden  olyan  ügyben döntenek,  amelyet  jogszabály nem 
utal más hatáskörébe.

(2) Az  intézmény  működésével  kapcsolatos  kérdések,  döntések  előkészítésében, 
végrehajtásában és ellenőrzésében részt vesznek:

a a pedagógusok: a nevelőtestület értekezletein és a szakmai munkaközösségekben
b a szülők: az iskolaszék útján, a szülői értekezleteken
c a tanulók: a diákönkormányzatokban, továbbá szüleik és nevelőik útján.

(3) 2

(4) Szülői munkaközösség működik az óvodánál.

(5) Diákönkormányzat működik az Általános Iskolánál.

3.§.
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(1) 3A nevelési-oktatási  intézmények  működésére,  belső és  külső kapcsolataira,  vonatkozó 
rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Ezt az intézmény 
vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. 
Az  Iskola  esetén  az   egyeztetése,  óvoda  esetén  a  Szülői  Munkaközösség  előzetes 
véleménye szükséges.

(2) Az SZMSZ-t a polgármester hagyja jóvá.

(3) 4Az a szülői és szakmai munkaközösségek és a diákönkormányzatok maguk határozzák 
meg működésük főbb szabályait és munkaprogramjait.

(4) A házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek 
gyakorlásával,  az  iskolai  munkarenddel  kapcsolatos  rendelkezéseket.  A  házirendet  az 
iskola  vezetőjének  előterjesztésére  a  nevelőtestület  fogadja  el  az  iskolaszék  és  a 
diákönkormányzat egyetértésével.

4.§.5

5.§.

(1) A nevelőtestület – törvényben meghatározott jogokon túl – az alábbi jogokat gyakorolja:
a Döntési jogok:

− fakultációs irányzatok megválasztása
− az iskolai pedagógiai program elfogadása,
− a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása,
− az iskola éves munkatervének elkészítése,
− a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók 

elfogadása,
− a házirend elfogadása,
− a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés,
− a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, 
− az  intézmény  nevelő-oktató  tevékenységére  kiterjedő  kutatások,  kísérletek 

beindítása és értékelése
b Véleményezési jogok:

− a diákönkormányzat döntési jogkörébe tartozó kérdésekben,
− az iskolai, pedagógiai pályázatok kiírásában, díjazásában,
− a pedagógus továbbképzésben való részvétel tervezésében,
− a tantárgy felosztás és a pedagógusok megbízásainak megállapításaiban,
− az  intézmény  költségvetésében  rendelkezésre  álló  szakmai  előirányzatok 

felhasználásában,
− a  pedagógusokat  érintő  és  az  intézmény  hatáskörébe  tartozó  jutalmazási  és 

fegyelmi ügyekben.

6.§.
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(1) A képviselőtestület az 1.§.(1) bekezdésében meghatározott intézményekben tandíjat nem 
állapít meg.

(2) Az  intézményekben  igénybe  vett  étkezésért  –  külön  jogszabályban  meghatározottak 
szerint – étkezési térítési díjat kell fizetni.

(3) A térítési díj befizetésének rendjét az intézmény vezetője határozza meg.

7.§.

(1) A képviselőtestület  a közoktatási  törvényből  eredő alábbi  hatásköreinek gyakorlását  a 
polgármesterre ruházza át:

a 6

b meghatározza  az  óvodába  történő  felvétel  időpontját  és  gondoskodik  ennek 
közzétételéről,

c meghatározza  a  nevelési-oktatási  intézmények  nyitvatartásának  rendjét  és 
gondoskodik annak közzétételéről

8.§.

(1) A törvényben meghatározottakon túl – az érintett hozzájárulásával – az alábbi adatokat 
lehet nyilvántartani:

a a szülők foglalkozása
b a szülők munkahelye

(2) Az adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni.

9.§.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Sajti Mihály Hunyák Zsuzsanna
Polgármester jegyző

Kihirdetve: 1994.05.26.

Hunyák Zsuzsanna
jegyző
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