
Az Iskolaszékbe a szülők képviselőit az iskolában tanuló gyerekek szülei választják. A nevelőtestület 
képviselőit a nevelőtestület választja. A diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat 
tagjai választják.  
 
Az Iskolaszék tagjai közül vezetőt (elnök) és vezető helyettest (titkár) választ.  
 
Az Iskolaszéki tagsági megbízás megszűnik:  

• lemondással  
• visszahívással  
• a képviselő halálával 
• diák tag esetén: tanulói jogviszonya az intézmény vonatkozásában megszűnik 
• pedagógus tag esetén: munkaviszonya az intézmény vonatkozásában megszűnik 
• szülő tag esetén: gyermeke tanulói jogviszonya az intézmény vonatkozásában megszűnik 

Visszahívni csak a közösség jogosult, amely a képviselőt választotta és delegálta. 

A megüresedett helyre csak az a közösség jogosult képviselőt delegálni, amely képviselőjének a 
megbízatása a fenti okok miatt megszűnt. 
 
A lemondást a delegált tag a közössége felé intézi, akik egyúttal új tagot delegálnak. A lemondást és az 
új tag delegálást az elnökkel közölni kell. 
 
III. AZ ISKOLASZÉK MŰKÖDÉSE  
Az Iskolaszék ülései nyíltak, de az elnök zárt ülést rendelhet el.  
 
Az Iskolaszék első alakuló ülését az intézmény vezetője vagy vezetőhelyettese hívja össze és vezeti az 
elnök megválasztásáig. Az ezt követő ülések összehívásáról az elnök gondoskodik a napirend 
megjelölésével. Az elnök akadályoztatása, vagy jogviszonya megszűnése esetén a titkár gondoskodik 
az összehívásról. Amennyiben tagsági jogviszonya megszűnése miatt az Iskolaszéknek nincs választott 
elnöke sem és titkára sem, úgy az ülést az intézmény vezetője vagy vezetőhelyettese hívja össze azt 
követően, hogy a megszűnt tagsági jogviszonyok helyére az adott közösség új delegáltat választott, 
mely ülésen az Iskolaszék új elnököt és titkárt választ. 
 
Az ülésre vonatkozó meghívó legalább 3 nappal az ülés előtt kerül kiküldésre a napirendi pontok 
megjelölésével, elektronikus úton. Az üléseket az Iskolaszék személyes jelenléttel, vagy on-line 
felületen tartja. 
 
Az üléseket az elnök vezeti. Az elnök akadályoztatása esetén a titkár vezeti.  
 
Az Iskolaszék évente minimum 2 alkalommal ülésezik (rendes ülés), de az elnök szükség szerint ennél 
több ülést is elrendelhet. 
 
Rendkívüli ülést kell összehívni abban az esetben, ha kezdeményezi:  

• az iskolaszék elnöke,   
• a szülők közössége,   
• a nevelőtestület, vagy az igazgató, 
•  a diák önkormányzat.  

A rendkívüli ülést a kezdeményezéstől számított 7 napon belül össze kell hívni. 


