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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Dózsa György Általános Iskola intézményvezetıi pályázatának tárgyalása során merült fel 
kérdés az Iskolaszék összetételével kapcsolatosasan. 
 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közoktatási tv.) 60. § (1) 
bekezdése alapján Az iskolában a nevelı és oktató munka segítése, a nevelıtestület, a szülık 
és a tanulók, az intézményfenntartók, továbbá az intézmény mőködésében érdekelt más 
szervezetek együttmőködésének elımozdítására iskolaszék alakulhat. 

 
A közoktatási tv. (2) bekezdés szerint „Az iskolaszékbe a szülık, a nevelıtestület, az iskolai 
diákönkormányzat azonos számú képviselıt küldhet.” 
A Közoktatási tv. 60. § (3) bekezdése alapján egy-egy képviselıt delegálhat az iskolaszékbe 
az érdekelt 
a) fenntartó. 

 
Az Iskolaszék összetétele, a választás, delegálás szabályai a Közoktatási tv. 60. § (5) 
bekezdése a következıképpen rendezi: 

„(5) Az iskolaszékbe 
a) a szülık képviselıit az iskolai szülıi szervezet (közösség), ennek hiányában az 

iskolában tanuló gyermekek szülei, 
b) a nevelıtestület képviselıit a nevelıtestület tagjai, 
c) az iskolai diákönkormányzat képviselıit az iskolai diákönkormányzat tagjai, iskolai 

diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók 
választják. 

(6) Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettınek a képviselıi 
kezdeményezik megalakítását, és részt vesznek munkájában. 

(7) Ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülıi szervezet (közösség) képviselıje, ennek 
hiányában a szülık legalább húsz százaléka, illetve az iskolai diákönkormányzat képviselıje, 
iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka 
kezdeményezi, a nevelıtestület képviselıinek közre kell mőködniük az iskolaszék 
megalakításában és munkájában. 

(8) Az iskolaszékben - az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott választás alapján - 
a szülık képviseletében eljárhat az is, akinek gyermeke nem tanul az iskolában. 



(9) Az iskolaszékben - az (5) bekezdés c) pontjában meghatározott választás alapján - a 
diákönkormányzat képviseletében eljárhat az a nagykorú személy is, aki az iskolának nem 
tanulója, nem alkalmazottja, illetıleg, akinek gyermeke nem tanul az iskolában. 

(10) Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az iskolaszék létrehozását, a 
kezdeményezéstıl számított harminc napon belül az iskolaszék munkájában részt vevı 
érdekeltek által delegált, azonos számú képviselıbıl álló bizottságot hoz létre az iskolaszék 
megalakításának elıkészítéséhez. 
 
A tárgyalás során felvetett kérdésre, hogy tagja lehet-e, a képviseletet elláthatja-e olyan 
személy, akinek gyermeke már nem tanulója az intézménynek, a fentiek alapján igen., ha a 
szülıi szervezet továbbra is delegálja. A fenntartó esetében sem kizáró ok, ha a feladatát és a 
fenntartó képviseletét ellátja, igen, de a fenntartó dönt az ıt képviselı delegált személyérıl. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! Kérem a fenti tájékoztatást elfogadni. 
 
 
Kiszombor, 2011. május 26.    
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