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1. Általános rendelkezések 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 73. § (1) bekezdés értelmében az 
iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény 
működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező iskolai 
Szülői Szervezetet hoznak létre.  

A Szülői Szervezet neve: Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezete 

Székhelye: 2030 Érd, Felső u. 33. 

Az intézmény Szülői Szervezetének tagjai a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskolába járó tanulók 
szülei jogán, vagy más nevelésre jogosult személy (törvényes képviselő), tanulónként egy fő.  

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. (Nkt. 24. § (2)) 

A Szülői Szervezet fő célja: segíteni a gyermekeik érdekében eljáró szülőket, hogy szülői jogaikat 
és gyermekeik jogait megismerhessék, megfogalmazhassák  és élni tudjanak vele. 

 

2. A Szülői Szervezet alapvető célja  

2.1. Az intézménybe járó tanulók szüleinek képviselete a szülői jogok érvényesítése és 
kötelességek teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben a 
véleménynyilvánítási, javaslattételi jog gyakorlása. 

2.2. Az intézmény tanulóit érintően a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének, a pedagógiai 
munka eredményességének figyelemmel kísérése. 

2.3.  Az intézménnyel való együttműködés biztosítása, részvétel az intézmény munkájában a 
szülői szervezet választott képviselői által. 

2.4. Az nevelő-oktató munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása. 

2.5. Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése. 

2.6. Az oktatás feltételeinek és minőségének javítása az intézménybe járó tanulók érdekében. 

 

3. A Szülői Szervezet feladata 

3.1. A szülők hiteles tájékoztatása, véleményük kikérése és érdekeik képviselete a gyermekük 
nevelésével-oktatásával, az oktatás körülményeivel kapcsolatos kérdésekben.  

3.2. Az intézményi tanácsba delegált tagok, illetve a szülői szervezet képviseletére megválasztott 
tagok segítése véleményük kialakításában és beszámoltatásuk tevékenységükről. 

3.3. A szülői igények összegyűjtése és továbbítása az iskolavezetés felé. 

3.4. A szülők közötti kapcsolattartás megszervezése szülők-szülők, szülők-intézmény, szülők-
szülői szervezet között. 

3.5. Az intézményben folyó nevelési-oktatási munkával kapcsolatos állásfoglalás, észrevétel 
kialakítása, a pedagógiai munka támogatása, az oktatási feltételek javítása.  

3.6. Figyelemmel kísérni a szülőket és gyermekeket érintő jogszabályokat és azok 
végrehajtásának feltételeit. 

3.7. Szülői részvétel biztosítása az iskolán kívüli, helyi és országos szülői egyesületek, szervezetek 
érdekérvényesítő munkájában. 

3.8. A kapcsolattartás kialakításában való részvétel formái: 
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 a Szülői Szervezet üléseinek nyilvánossága, 
 levelezés a szülők és a Szülői Szervezet között. 

3.9. Az iskolai Szülői Szervezet. munkacsoportot alakíthat, illetve választhat. (pl. szabadidős, 
pénzügyi, gyerekvédelmi, egészségügyi munkacsoport) 

 

4. Az intézmény Szülői Szervezetének belső felépítése 

4.1. A főtárgyat tanító szaktanár csoportjában tanuló diákok szülei szülői közösséget alkotnak. A 
szaktanár szintű Szülői Szervezet az iskolaszintű Szülői Szervezet alapegysége. A szülői közösség 
munkájában történő részvétel a szülő joga, ugyanakkor a szülő nem köteles részt venni a szülői 
közösség tevékenységében.  

4.2. Az intézményi szintű Szülői Szervezet (Szülői Szervezet választmánya) szaktanár szintű Szülői 
Szervezet szülei közül, szakmai munkaközösségenként legalább 2 főből álló, a szülők nyílt 
jelölésével és szavazatának egyszerű többségével választott iskolai közössége. Tagjainak 
megbízatása a választás időpontjának hatályával, a választás elfogadásakor keletkezik. A 
megbízatás megszűnik a tag lemondásával, a tag visszahívásával (amelyre a választó közösség 
jogosult), a tag halálával. Új választásra kerül sor abban az esetben is, ha a tagok gyermekének 
intézménnyel fennálló tanulói jogviszonya megszűnik. 

4.3. Az intézményi szintű Szülői Szervezetet a választmány irányítja. A választmány tagjai maguk 
közül elnököt és elnökhelyettest választ. A választás nyílt jelölés és szavazás útján, egyszerű 
szavazattöbbséggel történik.  

4.4. Az elnök képviseli a Szülői Szervezetet. Képviseleti jogát az elnök választmány tagjaira 
átruházhatja. A választmány egyes ügyekben a választmány tagjain kívül mást is megbízhat a 
Szülői Szervezet képviseletével.  

4.5. Egy jelölt esetén az lehet tisztségviselő, akit a választmány több mint fele támogat, több jelölt 
esetén pedig az, aki a legtöbb szavazatot kapja. A tisztségviselő visszahívható, ha a választmány 
25%-a ezt kezdeményezi. 

4.6. A visszahívásról szavazással, legalább 50 % + 1 fő egyetértésével dönt a választmány. A 
visszahívott tisztségviselő a választmány tagja marad. 

4.7. Ha a választmányi tag vagy a tisztségviselő kétszer indoklás nélkül egymás után nem jelenik 
meg a választmányi ülésen, akkor kizárja magát, és a szaktanár szintű Szülői Szervezetnek új tagot 
kell delegálnia helyette.  

4.8. Állandó és ideiglenes meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken. Állandó 
meghívott az intézmény vezetője. 

4.9. Az intézményi szintű Szülői Szervezet ülése kizárólag az intézménybe járó gyermekek szülei 
számára nyilvános.  Egyes esetekben az elnök kivételesen elrendelhet zárt ülést is. 
 

5. A Szülői Szervezet választmányának működési szabályai 

5.1. A választmány rendes üléseit tanévenként minimum két alkalommal tartja. 

5.2. Összehívásáról – meghívó kiküldésével, a tervezett napirend közlésével és a döntést igénylő 
kérdésekkel kapcsolatos írásos előterjesztések megküldésével – a Szülői Szervezet elnöke 
(akadályoztatása esetén a helyettese) gondoskodik, melyet a tagoknak az ülés előtt legalább 1 
héttel köteles megküldeni. A választmányt az elnök az iskola igazgatója közreműködésével is 
összehívhatja. 

5.3. Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni, ha kezdeményezi 

 a választmány 15%-a, vagy 
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 a Szülői Szervezet összes tagjának 5%-a, vagy 

 a Szülői Szervezet választmányának elnöke, vagy 

 az intézményvezető, vagy 

 a nevelőtestület. 

A kezdeményezésben az összehívás pontos okát is meg kell jelölni. 

5.4. A rendkívüli választmányi ülés összehívásáról az elnök gondoskodik. A kezdeményezéstől 
számítva 2 héten belül, vagy a kérdés sürgőssége szerint időpontot tűz ki a rendkívüli ülés 
megtartására az ok és a napirendi pontok egyidejű megjelölésével.  

5.5. A választmány ülését az elnök vezeti, távollétében az elnök helyettese (levezető elnök). 

5.6. A választmányi ülés határozatképes, ha a választmány tagjainak 50%-a+ 1 fő jelen van. A 
határozatképességet a tagok által aláírt jelenléti ívvel kell igazolni. A delegált tag akadályoztatása 
esetén a napirendi pontok ismeretében véleményét az ülés kezdetéig írásban az elnöknek 
leadhatja, és ezt a véleményt érvényes szavazatként kell tekintetbe venni. Határozatképtelenség 
esetén az ülést a meghirdetett időpont után 15 perccel újra össze lehet hívni, az így összehívott 
ülés – amennyiben a választmány tagjainak legalább a 25%-a jelen van – határozatképes.  

5.7. A választmány döntéseit a jelenlévő delegáltak egyszerű szótöbbségével hozza meg, nyílt 
szavazással. Személyi kérdésekben, előzetesen szótöbbséggel hozott határozat alapján titkos 
szavazással is dönthet.  

5.8. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amit az elnök és egy hitelesítő ír alá. Az ülésen keletkezett 
dokumentumokat és a szervezet más írásos anyagait (pl. levelezés) a Szülői Szervezet számára 
biztosított iktatókönyvben az iktatás után az iskola archiválja.  

5.9. A választmány a hatáskörébe tartozó kérdésekben ülés tartása nélkül írásban/elektronikus 
úton is határozhat. Az ülés tartása nélküli döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak 
az elnök, illetve szükség szerint az igazgató köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak 
legalább 5 nap álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt küldhetik meg írásban, 
elsősorban elektronikus úton szavazataikat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
követő hat napon belül a tagok írásban/elektronikus úton tájékoztatást kapnak az eredményről. 

5.10. A választmány a határozatait köteles nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságot és 
hozzáférhetőséget az iskola honlapján való megjelenéssel teljesíti.  

5.11. A Szülői Szervezet elnöksége köteles évente egy alkalommal tájékoztatni a szülőket a 
munkájukról az iskola honlapján vagy iskolai eseményen. 

 

6. Az iskolai Szülői Szervezet jogosítványai 

A gyermekeik érdekében eljáró szülők érdekeinek érvényesítésére alakult iskolai Szülői Szervezet 
az alábbiakban felsorolt jogosítványai alkalmazásával vesz részt az iskola működésével 
kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében és a saját szervezeti és 
működési szabályzatában foglaltak megvalósításában. (Nkt. 24. § (2)) 

6.1. Az iskolai 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. (20/2012. EMMI rendelet 119. § (4)) 

6.2. A Szülői Szervezet dönt 

 saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról; 

 tisztségviselőinek megválasztásáról; 
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 az iskolaszékben (amennyiben van) a szülők képviseletét ellátó személyekről; 

 a rendelkezésre álló pénzeszközök (amennyiben van) felhasználásának módjáról; 

 a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról; 

 az iskolai Szülői Szervezet eljárhat, intézkedhet a köznevelési jogszabályokban 
meghatározott szülői jogok érvényesítése és szülői kötelességek teljesítése érdekében. 
(20/2012. EMMI rendelet 119 § (2)) 

6.3. A fenntartónak ki kell kérnie a Szülői Szervezet véleményét az iskola megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatban, 
valamint vezetőjének megbízása és e megbízás visszavonása előtt. (Nkt. 83. § (3)) 

6.4. Az iskolai munkaterv határozza meg az iskolai tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az 
intézményvezető kikéri az iskolaszék, az iskolai Szülői Szervezet véleményét.  (20/2012. EMMI 
rendelet 3. § (1)) 

6.5. A Szülői Szervezet részére vagy tagjai részére érkező postai küldeményeket az iskola a Szülői 
Szervezet számára biztosított külön iktatókönyvben iktatja, és felbontatlanul a legrövidebb időn 
belül eljuttatni a címzettekhez. (20/2012. EMMI rendelet 84. § (6)) 

6.6. A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelező, a 
köznevelési intézmény SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell 
meghatározni az adatkezelés és továbbítás intézményi rendjét. Az adatkezelési szabályzat 
elkészítésénél, módosításánál az iskolai Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. (Nkt 43. 
§ (1)) 

6.7. A települési önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a 
településen működő köznevelési intézmények Szülői Szervezeteinek véleményét. (Nkt. 75.§ (1)) 

6.8. Az intézményi tanács létrehozását kezdeményezheti a nevelőtestület tagjainak legalább húsz 
százaléka, az iskolai szülői szervezet képviselője. Az intézményi tanácsot létre kell hozni, ha az 
érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik a megalakítását, és részt vesznek 
munkájában. (20/2012. EMMI rendelet 121. § (1) (2)) 

 
Iskolai SZMSZ-ben rögzített jogosítványok 

6.9. A Szülői Szervezet és az iskolavezetés közti kapcsolattartás formáját az iskola szervezeti és 
működési szabályzata rögzíti. (20/2012. EMMI rendelet 4. § (1)) 

6.10. Az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni azokat az ügyeket, 
amelyekben az iskolai Szülői Szervezetet az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel. (20/2012. 
EMMI rendelet 4. § (5) p)) 

6.11. A Szülői Szervezet működési feltételeiről az iskola vezetője gondoskodik, az iskola szervezeti 
és működési szabályzatában rögzített módon.  

 

Iskolaszékkel összefüggő jogosítványok 

6.12. Az iskolai Szülői Szervezet kezdeményezheti az iskolaszék létrehozását, továbbá dönt arról, 
hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben. (20/2012. EMMI rendelet 119 § (3)) 

 

A Szülői Szervezet jogosítványai iskolaszék hiányában 

6.13. Ha iskolaszék nem működik, az SZMSZ elfogadásakor az iskolai, Szülői Szervezet, közösség 
véleményét kell beszerezni. (20/2012. EMMI rendelet 4. § (5)) 

6.14. Az iskola a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, 
hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék. Az iskola vezetője vagy az általa kijelölt 
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pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. Az SZMSZ-t, a 
házirendet és a pedagógiai programot az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a 
szülőnek át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. A 
fentiekben meghatározott kérdések SZMSZ-ben történő szabályozásánál az iskolaszéket, vagy ha 
az nem működik az iskolai Szülői Szervezetet véleményezési jog illeti meg. (20/2012. EMMI 
rendelet 82. §) 

6.15. Az iskolaszék – annak hiányában a Szülői Szervezet (közösség) az intézményi tanács és 
iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével – meghatározhatja azt a 
legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes 
szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. (229/2012. Korm. 
rendelet 34. § (3)) 

6.16. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet – a fenntartó hatáskörébe tartozó 
kérelmek kivételével – az iskolaszék, ennek hiányában, a szülői közösség és nevelőtestület 
tagjaiból álló, legalább háromtagú bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen az 
iskolaszék, vagy a bizottság 

a) a kérelmet elutasítja, 

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja. (Nkt. 38. § (2)) 

   
Igazgatói pályázat véleményezése 

6.17. Az iskolaszék, a Szülői Szervezet, valamint más véleményezési joggal rendelkezők maguk 
határozzák meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetői programról. A 
véleményezésre jogosultak álláspontjukat közösen is kialakíthatják, továbbá véleményüket 
közös okiratba foglalhatják. Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, az iskolaszék, 
kollégiumi szék, óvodaszék, Szülői Szervezet és más véleményezésre jogosult véleményét az 
alkalmazotti értekezlet döntése előtt ismertetni kell. (20/2012. EMMI rendelet 191. § (2)(3)) 
 

Jogorvoslati lehetőségek közösségi jogsértés esetén 

6.18. A Szülői Szervezet jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül a fenntartóhoz 
törvényességi kérelmet nyújthat be. Ha a döntést a fenntartó önkormányzat képviselő-
testülete hozta, a kormányhivatalnál törvényességi felügyeleti eljárást lehet kezdeményezni. (Nkt. 
39. § (3)) 
6.19. Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát előzetes 
vélemény, egyetértés, szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott 
döntés megtámadható. (Nkt.40. § (1)) 
6.20. A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a Szülői 
Szervezet javaslatára – tizenöt napon belül, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ köteles adni. (Nkt. 39. § (1)) 
 

További fontos jogosítványok 

6.21. A Szülői Szervezet választmánya köteles a szülők írásba foglalt véleményét és kérdéseit az 
iskola vezetése felé továbbítani, ha az intézmény egészét vagy a szülők csoportját érinti. 

6.22. A Szülői Szervezet választmánya köteles az iskolába járó összes gyermek szülejét képviselni, 
ezért a kisebbségi véleményt is meg kell jelenítenie. 

6.23. Az iskolai Szülői Szervezet jogosult iskolaszékbe szülői képviselőket delegálni és megbízni 
iskolaszéki munkával, de a megfelelő szabályok betartásával kezdeményezheti azok 
visszahívását is. 
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6.24. A Szülői Szervezet a választmányi üléseken megtárgyalja a szülőket érintő kérdéseket, fontos 
ügyekben kialakítja a közös álláspontot, amit azután az iskolaszékbe választott szülők 
rugalmasan, konszenzusra készen vagy éppen határozottan képviselnek. 

6.25. A Szülői Szervezet köteles beszámoltatni munkájukról az iskolaszéki szülőket. 

6.26. A Szülői Szervezet választmánya kezdeményezheti rendkívüli iskolaszéki ülés összehívását.  

 

7. A Szülői Szervezet működésének finanszírozása és gazdálkodása 

7.1. A működtető, ennek hiányában a fenntartó – önálló költségvetéssel rendelkező intézmény 
esetében a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolai a Szülői 
Szervezet működési feltételeiről. (Nkt. 84. § (1)) 

 

8. Záró rendelkezések 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményi Szülői Szervezet tagjaival való 
megismertetését és az elfogadásával való egyetértését követően lép hatályba. Visszavonásig, 
illetve módosításig érvényes.  

A Szülői Szervezet választmánya a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 2018. október 17-i 
ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta. 

 
 
Érd, 2018.10.18. 
 
 
 ………………………………..………………… 
  Szalatnyai Szilvia 
  elnök 

 
 
  
 
 


