
Szentgotthárd Önkormányzatának 
27/1994.(X.20.)ÖKT.rendelete

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási 
és beszámolási kötelezettségéről.

A  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.törvény  (a  továbbiakban: 
Kt./102.§.(2)  bekezdésének  b.pontja  és  a  statisztikáról  szóló  1993.  évi 
XLVI.törvény  15.§.(3)  bekezdése  alapján  a  Kt.  40.§.  (5)  és  a  104.§.(5) 
bekezdésében foglaltak végrehajtására  Szentgotthárd  Város  Önkormányzata  a 
következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed:
       (1)Az önkormányzat fenntartá-
            sával működő:
            a)óvodára
            b)általános iskolákra
            c)gimnáziumra
            d)szakközépiskolára
            e)szakmunkásképző- és
               szakiskolára
            f)alapfokú művészetoktatá-
              si intézményre (zeneiskola)

A közoktatási intézmények adatszolgáltatási kötelezettsége

2.§. A nevelési-oktatási intézmények a fenntartónak a következő adatokat 
kötelesek megküldeni:

(1)a  11/1994.(VI.8.)MKM.rendelet  2.sz.  mellékletének  9.pontja  alapján 
készült jegyzőkönyvet

(2)a póttörzslap és a pótbizonyítvány kiállítását és okát(határidő: félévkor 
és év végén)

(3)a  tanköteles  tanulók  nyilvántartásból  való  törlését,  illetve  a  tanulói 
jogviszony megszűnését (határidő: folyamatos)

(4) a nevelési - oktatási intézmények gyermekekkel,tanulókkal kapcsola-
tos határozatait



(5)az  óvoda  nyilvántartásában  szereplő  tanköteles  gyermekek  névsorát 
február 20-ig

(6)az általános iskolába beiratkozott tankötelesek névsorát, adatait április 
30-ig

(7)  az  általános  iskolai  konyhák  zárva  tartásának  tervezett  idejét  2 
hónappal a zárás előtt

(8)a tanév rendjére vonatkozó alábbi adatokat:

a)a tantárgyfelosztást szeptember 30.-ig
b)a  nevelés,illetve  tanítás  nélküli  munkanapok  tervezett  időpontját, 

felhasználását szeptember 30-ig 
c)a nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontját szeptember 30.-ig
d)a  külkapcsolatok  tartásával  kapcsolatos  események  időpontját  az 

esemény előtt 10 nappal
e)az iskolai ünnepek, rendezvények tervezet6t időpontját szeptember 30-

ig, az esetleges módosításokat az esemény előtt 10 nappal
f)az évi rendes diákközgyűlés idejét az esemény előtt 10 nappal
g)az  alapvizsgák,  a  szakmai  vizsgák és  az  érettségi  vizsgák rendjét  és 

időpontját a vizsga előtt 10 nappal

(9)kimutatást a továbbtanulókról, illetve a fel nem vett, tovább nem tanuló 
diákokról az 1. sz. és 2.sz.melléklet alapján (határidő: általános iskolák részére 
augusztus  15.;  gimnázium,  szakközépiskola,  és  szakmunkásképző  részére 
szeptember 15.)

3.§. A nevelési-oktatási  intézmény  a  fenntartó  megkeresésére  köteles 
megküldeni  a  2.§.-ban fel  nem sorolt  egyéb adatokat,  amelyeket  a  fenntartó 
munkájához felhasznál.

4.§. Rendkívüli  esemény(pl.  bombariadó,  járványos  betegségek,  súlyos 
iskolai  baleset,  károkozás,  bűncselekmény)bekövetkezését  a  nevelési-oktatási 
intézmény  vezetője  köteles  szóban  (telefonon)  azonnal  bejelenteni  a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságára.

Az intézményi beszámolások rendje

5.§.Tanévenként-a fenntartó által kijelölt-két nevelési oktatási intézmény 
köteles  a  tevékenységéről  a  képviselő-testület  munkatervében  meghatározott 
időpontban a 6.§. alapján átfogó beszámolót adni a fenntartónak.



6.§.Az  átfogó  beszámolót  az  alábbi  szempontok  alapján  kell  röviden 
elkészíteni:

(1)A tárgyi, személyi feltételek
(2)Az intézmény működése
(3)A nevelő-oktató munka jellemzői
(4)A fenntartó és az intézmény kapcsolata

Hatályba léptető rendelkezések

7.§.Ez a rendelet 1994.november 1-jén lép hatályba.

Bauer Károly                                                                          Dr.Haramász Zsuzsanna
polgármester                                                                                          jegyző


