
 

A NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

ISKOLAI SZENÁTUSÁNAK 

 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

1. 
A Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (a 

továbbiakban: „intézmény”) igazgatója az intézményben folyó pedagógiai munka, oktatás 

hatékonyságának növelése, a szerb nemzetiségi intézmények, szervezetek körében az 

intézmény szerepénk  megerősítése, a magyarországi szerb közösségen belül az intézmény 

elfogadottságának, versenyképességének és népszerűségének növelése, valamint a szerb 

nemzetiségi köznevelési feladatok hatékonyabb megvalósítása  érdekében Iskolai Szenátust 

alapít.  

 

2. 
Az Iskolai Szenátus az intézmény működését, szakmai munkáját véleményezési, és tanácsadói 

jogkörrel segítő tanács. 

 

Az Iskolai Szenátus véleményezési és tanácsadó jogkörét az 1. pontban megjelölt érdekek, 

értékek, célok megvalósítása érdekében, különösen az alábbi területeken gyakorolhatja:  

Tanév helyi rendjének véleményezése 

Pedagógiai Program véleményezése 

Házirend tartalma, 

a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma, 

az intézmény költségvetése,  

az intézményi feladatváltozások segítése,  

a Közalkalmazotti Tanács munkájának segítése, 

a Szerb Iskoláért Alapítvány támogatása, 

szülői munkaközösség tevékenységének véleményezése, 

iskolai programok tervezése. 

 

3. 
Az Iskolai Szenátus tagságát az osztályok által delegált egy-egy szülő, a Nikola Tesla Szerb 

Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium mindenkori igazgatója, a 

Szerb Országos Önkormányzat egy képviselője, a Fővárosi Szerb Önkormányzat egy 

képviselője, a Pest Megyei Szerb Önkormányzat egy képviselője, a Budai Szerb Ortodox 

Püspökség egy küldötte, a Szerb Pedagógiai és Módszertani Intézet mindenkori igazgatója, a 

Szerb Iskoláért Alapítvány Kuratóriumának egy tagja, a Közalkalmazotti Tanács egy 

delegáltja illetve a szerb nemzetiséghez kötötődő médiák egy képviselője alkotja. 

 

Az Iskolai Szenátus tagjait az intézmény mindenkori igazgatója írásban kéri fel, a felkérés 

elfogadásától számított 1 (azaz: egy) év időtartamra. A felkérés elfogadásáról a jelöltnek az 

Iskolai Szenátus ülésén, vagy azt megelőzően írásban nyilatkoznia kell. 
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A tagság a tag írásbeli lemondásával, a tag halálával, vagy amennyiben a tag hosszabb 

időszakon át nem vesz részt az Iskolai Szenátus munkájában szűnik meg, ezt követően más 

személy kerül  felkerésre. A szenátusba delegált szülő  tagsága legfeljebb annak a tanévnek a 

végéig tart, amelyben gyermeke az intézménnyel tanulói jogviszonyban áll. 

 
Az Iskokai Szenátus tagja: 

 a szenátus ülésein véleményét kifejtheti, javaslatokat tehet a napirendi pontokra, 

tárgyalandó témákra, és részt vehet a döntések meghozatalában, a szenátus 

álláspontjának kialakításában; 

 kérheti, hogy a többségi döntéstől eltérő álláspontja az emlékeztetőben rögzítésre 

kerüljön;  

 az indok megjelölésével kérheti a szenátus összehívását, illetve általa fontosnak ítélt 

kérdés napirendre tűzését; 

 mindazon  információkat megkapja, amelyek az adott kérdésben a véleményének 

kialakításához szükségesek. 

 

Az Iskolai Szenátus tagja: 

 az ülésről való távolmaradását előre bejelenti; 

 a tudomására jutott információkat a jogszabályokban, megállapodásokban előírtaknak 

megfelelően kezeli, és úgy használja, hogy ezzel ne sértsen személyiségi jogokat, vagy 

az intézmény  érdekeit; 

 tájékoztatja a szenátust vagy az intézmény vezetőjét, ha körülményeiben olyan 

változás következik be, amely korlátozza a szenátus munkájában a részvételét.  

 

4. 
Az Iskolai Szenátus tagjai sorából egyszerű többséggel vezetőt (elnököt) választhat. 

 

5. 
Az Iskolai Szenátust az intézmény mindenkori igazgatója, a tanév során szükség szerint, de 

legalább két alkalommal (novemberben és áprilisban), elektronikus levél (e-mail) útján hívja 

össze.  

 

Az Iskolai Szenátus ülését a megválasztott  vezető (elnök), vagy az ad hoc jelleggel 

megválasztott tag vezeti. 

 

Az ülések napirendjére, a tárgyalandó témákra az Iskolai Szenátus bármely tagja tehet 

javaslatot, de azt alapvetően az intézmény vezetője határozza meg azzal, hogy a tagok több 

mint fele által javasolt témákat fel kell venni a napirendre. 

 

Az Iskolai Szenátus akkor határozatképes, ha ülésén a tagjainak több mint fele megjelent. 

Határozatképtelenség esetén legalább egy héttel későbbi időpontra az ülést újra össze kell 

hívni, és a tagokat a napirendi pontok közlésével tájékoztatni arról, hogy a megismételt ülés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

 

Az Iskolai Szenátus az általa tárgyalt ügyekben nyílt szavazással dönt. Az Iskolai Szenátus 

döntésének, álláspontjának kialakítása során konszenzusra törekszik. Amennyiben a 

vélemények eltérősége miatt konszenzust nem tud kialakítani, úgy a jelenlévők több mint 

felének egyetértésével alakítja ki álláspontját.  
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Az Iskolai Szenátus fentiek szerint kialakított véleménye az intézmény vezetőjét nem köti. Az 

Iskolai Szenátus által tárgyalt témákban kialakított javaslatok, vélemény elfogadásáról, 

valamint azok megvalósításáról az inzémény vezetője tájékoztatni köteles az Iskolai 

Szenátust. 

 

Az Iskolai Szenátus üléseiről emlékeztető készül, amely pontosan tartalmazza az egyes 

napirendi pontokkal kapcsolatban kialakított véleményt, a szavazati arányokat, kérés esetén az 

egyes tagok különvéleményét. Az Emlékeztetőt az elnök, távolléte esetén az ülés vezetője, az 

intézmény igazgatója és az Iskolai Szenátus jelenlévő tagjai közül megválasztott hitelesítő írja 

alá. 

 

6. 
Az Iskolai Szenátus saját vagyonnal nem rendelkezik. A működéséhez szükséges költségeket, 

helyszínt, adminsztratív hátteret az intézmény biztosítja 

 

7. 
Az Iskolai Szenátus működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosak. Az elnök 

gondoskodik arról, hogy az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az 

érintett, illetve erre vonatkozó kérés alapján bárki betekinthessen. Ennek keretében a 

betekintést kérő személy írásos megkeresése alapján az Iskolai Szenátus elnöke egyeztetett 

időpontban a betekintést a kérelmezőnek lehetővé teszi. 

 

 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

dr. Lásztity Jovánka      

igazgató 

 

 

 

 

 

Iskolai Szenátus tagjainak névsorát a 2016/2017 tanévben az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

  


