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1. §

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az egyházi neve-
lés-oktatás szolgálatának betöltésére oktatási intézményeket hoz létre,
azokat egységes egyházi közoktatási rendszerbe tagolja, és e rendszer
mûködését, valamint fenntartását az egyházalkotmány 8. §-a 2.
bekezdésének értelmében jelen törvénnyel szabályozza, összhang-
ban a vonatkozó állami törvényekkel.

2. §

A törvény célja, hogy az állami oktatási rendszer részeként is mû-
ködõ református közoktatási intézmények jogi megalapozottsággal
és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház megfelelõ szerveinek
közremûködésével egységes közoktatási rendszerként úgy tudjanak
munkálkodni, hogy a rájuk bízott növendékeket mûvelt, jellemes
keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelõivé, szû-
kebb és tágabb környezetük, valamint nemzetük hûséges és áldozat-
kész alkotó tagjaivá, református növendékeiket egyházunk hitvalló
tagjaivá, nem református növendékeiket – vallásuk szabad gyakorlá-
sának biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház
értékeinek megbecsülésére neveljék.

3. §

(1) Jelen törvény egységesen érvényes a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház valamennyi jogi személyére, az általuk alapított és
fenntartott óvodákra, alap- és középfokú iskolákra, diákotthonokra és
egyéb sajátos oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményekre (a to-
vábbiakban közoktatási intézmények), azok tisztségviselõire, alkalma-
zottaira és növendékeire.

(2) A felsõfokú egyházi oktatási intézmények mûködését külön
törvény szabályozza.

(3) A közoktatási intézmények Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának, illetve minden egyéb belsõ szabályzatának összhangban kell
állnia e törvénnyel és a Közoktatási Tanács (lásd 5. §) által  kidolgozott
alapelvekkel.

A  SZLOVÁKIAI  REFORMÁTUS
KERESZTYÉN  EGYHÁZ

KÖZOKTATÁSÁNAK  SZERVEZETI  RENDJE

4. §

A Zsinat szerepe a közoktatásban

(1) Elfogadja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közép
és hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját.

(2) Felügyeli a közoktatási intézményeket és a Közoktatási Taná-
csot a református szellemben történõ nevelés és mûködés szempont-
jából (a Szentírásnak a hitvallásainkban lefektetett értelmezése alap-
ján).

5. §

A Közoktatási Tanács

(1) A Zsinati Elnökség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
közoktatásának koordinálása céljából öttagú Közoktatási Tanácsot
hoz létre. Két tagját a Zsinati Elnökség nevezi ki (a Zsinati Tanács
utólagos beleegyezésével), hármat pedig az egyházunk mindenkori,
bejegyzett  – jelen törvényben tárgyalt – oktatási intézményeinek igaz-

gatói közössége választ saját soraiból. A megbízatás kétéves idõszakra
szól. Az újbóli kinevezés vagy az újraválasztás legfeljebb kétszer újít-
ható meg.

(2) A Közoktatási Tanács eljár mindazokban az ügyekben, melyeket
ezen törvény a hatáskörébe utal.

(3) A Közoktatási Tanács feladatai:
a) javaslatot tehet a közoktatásügyet érintõ törvények alkotására,

módosítására vagy egyéb, a közoktatásüggyel kapcsolatos intézke-
dések foganatosítására,

b) a közoktatásügyet érintõ törvények alkotására, módosítására vagy
egyéb, a közoktatásüggyel kapcsolatos intézkedések foganatosí-
tására vonatkozó bármely javaslatot – elbírálása elõtt – véleményez,

c) kidolgozza a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közép és
hosszú távú nevelési-oktatási koncepcióját és azt elfogadásra a
Zsinat elé terjeszti,

d) felügyeli egyházunk közoktatási intézményeit, összehangolja és
koordinálja azok mûködését, kapcsolatait, és figyelemmel kíséri a
református szellemben történõ nevelést,

e) a közoktatási intézmények számára kidolgozza az intézmény, illetve
az iskolaszék Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, a Házirend-
nek, a Pedagógiai Programnak és egyéb szabályzatoknak az alapel-
veit,

f) segíti az egyes intézmények munkáját – tantervek, tankönyvek,
segédanyagok beszerzésével és készíttetésével,

g) segíti az egyes intézmények munkáját – szervezeti, mûködési és
ügyintézési téren tanácsokkal, szakemberek ajánlásával,

h) biztosítja és megszervezi a közoktatási intézményekben tanító
pedagógusok számára az évi pedagógiai továbbképzést; a tovább-
képzések anyagát jóváhagyásra a Zsinati Elnökség elé terjeszti,

i) országos tanulmányi versenyeket szervez egyházunk intézményei-
nek növendékei számára,

j) nyilvántartást vezet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
valamennyi közoktatási intézményérõl, azok adatbázisait felelõsen
kezeli,

k) kapcsolatot tart más egyházak, valamint állami és társadalmi szer-
vezetek illetékes szerveivel,

l) tevékenységérõl beszámol a Zsinatnak, illetve a Zsinati Elnökség-
nek,

m) a közoktatási intézményekkel kapcsolatos beadványokat [9. § (1) és
13. § (13)] véleményezés után a Zsinati Elnökség elé terjeszti.

(4) A Közoktatási Tanács saját kebelébõl 2 évre választja elnökét.
A Közoktatási Tanács elnökének feladata:
a) összehívja és vezeti a Közoktatási Tanács ülését,
b) az egyházi és állami szervek felé általában képviseli a Közoktatási

Tanácsot.

(5) A Közoktatási Tanács az egyes ügyek képviseletével saját
soraiból elõadót bízhat meg.

(6) A Közoktatási Tanács üléseit évente legalább négyszer tartja.

6. §

A Közoktatásügyi Közgyûlés

(1) A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatás-
ügyi Közgyûlését (a továbbiakban Közoktatásügyi Közgyûlés) a köz-
oktatási intézmények igazgatói és vezetõ lelkészei, valamint a Köz-
oktatási Tanács tagjai alkotják. Üléseit évente legalább egyszer tartja.
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(2) A Közoktatásügyi Közgyûlést a Közoktatási Tanács megbízá-
sából a Közoktatási Tanács elnöke hívja össze. Elnöke a Közoktatási
Tanács elnöke.

(3) A Közoktatásügyi Közgyûlést össze kell hívni, ha az alkotó
tagok legalább egynegyede azt indokolt írásbeli beadványban kéri.

(4) A Közoktatásügyi Közgyûlés tárgyalja a közoktatást érintõ
kérdéseket, különösen:
a) a Közoktatási Tanács tevékenységérõl szóló beszámolót,
b) az egyes közoktatási intézmények munkájáról, ügyeirõl szóló be-

számolókat,
c) mindazokat az ügyeket, melyeket a tagok vagy a Közoktatási Ta-

nács a Közgyûlés elé terjeszt.

7. §
Közoktatási intézmények alapítása

(1) A református közoktatási intézmény jelen törvényben meg-
határozott célok és feladatok ellátására létesített önálló jogi személy,
amely egy vagy több egységbõl állhat.

(2) A közoktatási intézmény nevében szerepelnie kell a „reformá-
tus” szónak.

(3) Közoktatási intézményeket alapíthat:
a) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,
b) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bármely egyházme-

gyéje,
c) a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház bármely egyházközsége.

(4) Az alapításra jogosult testületek – elõzetes megállapodás alap-
ján – együttesen is alapíthatnak közoktatási intézményeket.

Az alapítás feltételei:
(5) A közoktatási intézmény alapításához, átvételéhez, mûködé-

sének megszüntetéséhez, valamint alapító okiratának módosításához
az alapító-fenntartó közgyûlésének, a Szlovákiai Református Keresz-
tyén Egyház esetében pedig a Zsinati Tanácsnak a döntése szükséges.

(6) A közoktatási intézmény alapításához, átvételéhez, valamint
alapító okiratának módosításához a Közoktatási Tanács ajánlása
alapján a Zsinati Tanács jóváhagyása szükséges.

(7) A Közoktatási Tanács az ajánlást abban az esetben tagadja
meg, ha az alapítás nincs összhangban ezen törvénnyel.

(8) A jóváhagyási kérelmeket a Közoktatási Tanács és a Zsinati
Tanács 30 napon belül bírálja el.

(9) A mûködés megkezdéséhez állami engedélyt kell kérni, az
ehhez szükséges iratokat az alapító-fenntartó a hatályban lévõ állami
törvényben foglalt idõpontig köteles benyújtani az Iskolaügyi Minisz-
tériumnak. A közoktatási intézmény a szlovákiai iskolahálózatba va-
ló besoroltatása jóváhagyásának napjától létezik, errõl az alapító-
fenntartónak írásban értesítenie kell a területileg illetékes egyházközséget,
egyházmegyét, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat és a
Közoktatási Tanácsot.

(10) A közoktatási intézmény megalapításának, illetve a szlovákiai
iskolahálózatba való besoroltatásának tényét az alapító okirat rögzíti.

(11) A közoktatási intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tának az intézmény mûködésének megkezdésétõl számított 3 hónapon
belül hatályba kell lépnie.

(12) Jelen törvénynek, esetleges módosításainak, valamint a Köz-
oktatási Tanács alapelveinek [5. § (3) e)] hatálybalépésekor már mûkö-
dõ közoktatási intézmények 3 hónapon belül kötelesek hatályba léptetni
az ezekkel összhangban álló Szervezeti és Mûködési Szabályzatot.

A  KÖZOKTATÁSI  INTÉZMÉNYEK
SZERVEZETI  RENDJE  ÉS  MÛKÖDÉSE

8. §
Az alapító-fenntartó jogai és kötelességei

(1) Az alapító-fenntartó a jelen törvényben meghatározott módon
dönt a közoktatási intézmény alapításáról, átszervezésérõl, átadásáról
és megszüntetésérõl.

(2) Biztosítja a jelen törvényben meghatározott hitelvek és célok
megvalósításának feltételeit, segíti és ellenõrzi ezen hitelvek és célok
megvalósulását.

(3) Az alapító-fenntartó a közoktatási intézmény megalapítása
után létrehozza a közoktatási intézmény iskolaszékét, elfogadja az
iskolaszék Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, amely az iskolaszék
feladatát és hatáskörét tartalmazza.

(4) Jóváhagyja a közoktatási intézmény Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát.

(5) Kinevezi, illetve megbízza a közoktatási intézmény igazgatóját,
és gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat.

(6) Az alapító-fenntartó a közoktatási intézményben vezetõ lel-
készi állást hoz létre, és annak betöltésérõl gondoskodik.

(7) Az alapító-fenntartó egyházközség eltekinthet a vezetõ lelkészi
állás létrehozásától, ebben az esetben a vezetõ lelkész feladatait az
egyházközség lelkésze látja el.

(8) A Közoktatási Tanács bevonásával értékeli az intézmény
Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a
pedagógiai, szakmai munka eredményességét.

(9) Bármely ügyben kikérheti felettes egyházi hatóságának és a
Közoktatási Tanácsnak a véleményét.

(10) Gondoskodik az intézmény mûködésének és fejlesztésének
anyagi feltételeirõl, és ellenõrzi az intézmény mûködését, gazdálkodá-
sát, adatszolgáltatását.

9. §

A közoktatásra, szakképzésre és fenntartásra kapott anyagi juttatá-
sok és támogatások más célra nem fordíthatók, felhasználásukról az
alapító-fenntartó köteles a Közoktatási Tanácson keresztül a Zsinati
Elnökségnek beszámolni.

10. §

(1) Az alapító-fenntartónak meg kell tagadnia a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat, ha az nem felel meg a jelen törvényben megfogal-
mazottaknak és a Közoktatási Tanács alapelveinek, továbbá ha nem
tartalmazza mindazokat a feladatokat és elvárásokat, amelyeket az
alapító-fenntartó elõírt és amelyek megvalósításához a feltételeket
biztosította.

(2) A jóváhagyás megtagadását írásban kell indokolni és tudatni az
intézménnyel. Ha írásbeli jóváhagyási kötelezettségének az alapító-
fenntartó 30 napon belül nem tesz eleget, a  Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot jováhagyottnak kell tekinteni.

11. §
Az iskolaszék

(1) Az alapító-fenntartó iskolaszéket hoz létre a következõ célok
megvalósítása érdekében:
a) megfelelõ személyi állomány: nevelõtestület és kisegítõ személyzet

biztosítása,
b) az oktatás, illetve a hitbeli-erkölcsi nevelés megfelelõ színvonalának

biztosítása,
c) a nevelõ- és oktatómunka segítése,
d) az intézmény mûködésének  jelen törvénnyel és a Szlovák Köztár-

saságnak az iskolákra és oktatásügyre vonatkozó hatályos törvényei-
vel és rendeleteivel való összhangba hozatala.

(2) Amennyiben egy intézmény különbözõ iskolatípusokat foglal
magában (óvoda, alapiskola, középiskola, diákotthon, sajátos oktatási-
nevelési feladatokat ellátó intézmény), közös iskolaszéket kell létre-
hozni.

(3) Az iskolaszék kidolgozza a közoktatási intézmény és az iskola-
szék Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

(4) Az iskolaszék jóváhagyja a közoktatási intézmény Pedagógiai
Programját és a Házirendet, amit az igazgató dolgoz ki.

(5) Az iskolaszék vezetõje az iskolaszéki elnök, akit az iskolaszék
választ az alapító-fenntartó képviselõi közül. A vezetõ lelkész az
alapító-fenntartó képviselõjének számít.
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(6) Az iskolaszék tagjai: hivatalból a vezetõ lelkész  és az igazgató,
valamint választott tagként az alapító-fenntartó három, a nevelõtestület
két és a szülõi munkaközösség tanácsának két képviselõje. A választott
képviselõk megbízatása három évre szól.

(7) Az iskolaszék tagjai munkájukért külön tiszteletdíjat nem kap-
hatnak.

(8) Az iskolaszék évente legalább négyszer ülésezik.

(9) Az ülésekrõl a választott tagok beszámolási kötelezettséggel
tartoznak a kiküldõ testületüknek.

(10) Mûködését az alapító-fenntartó által elfogadott Szervezeti
és Mûködési Szabályzat határozza meg.

12. §
A közoktatási intézmény vezetõsége

(1) A közoktatási intézmény vezetõsége az intézmény legmagasabb
szintû belsõ tanácskozó testülete. Elnöke az igazgató, tagjai: az igazga-
tóhelyettes(ek) és az intézmény vezetõ lelkésze.

(2) A közoktatási intézmény vezetõsége mint testület konzultatív,
véleményezõ és javaslattevõ joggal rendelkezik az intézményt érintõ
minden kérdésben. Üléseit az elnök hívja össze.

13. §
Az igazgató

(1) Az igazgató – mint a közoktatási intézmény vezetõje – képvi-
seli az intézményt és felelõs annak törvényes mûködéséért.

(2) Az igazgatót az iskolaszék véleményezése alapján az alapító-
fenntartó nevezi ki, illetve bízza meg, adott esetben hívja vissza.

(3) Amennyiben egy közoktatási intézmény még nem kezdte meg
mûködését, az alapító-fenntartó az iskolaszék véleményezése nélkül
is megbízhatja az igazgatót.

(4) A kinevezés nyilvános pályázat, a megbízás meghívás útján
történik. A pályázatot az alapító-fenntartó köteles idõben megjelen-
tetni egyházunk hivatalos lapjában és legalább egy napilapban. A
megbízás egy évre szól.

(5) Az igazgató kinevezése öt tanévre szól. Ennek feltételei, hogy:
a) legyen református vallású, konfirmált és aktív gyülekezeti tag,
b) rendelkezzen katechetikai képzettséggel vagy ennek megszerzése

legyen folyamatban,
c) rendelkezzen az adott intézménytípusra elõírt pedagógiai végzett-

séggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal,
d) életvitele erkölcsös, magánélete rendezett legyen,
e) alkalmas legyen a vezetésre.

(6) Az igazgatónak az intézmény fõállású pedagógusának kell lennie.

(7) Az igazgató ünnepi istentisztelet keretében fogadalmat tesz.

(8) Az igazgató visszahívható, ha súlyosan vagy sorozatosan vét
a hatályos egyházi és állami jogszabályok ellen, illetve ha a 13. § 5.
bekezdésében foglalt feltételeknek idõközben nem felel meg.

Az igazgató jogai:
(9) Az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat, tanácskozási

joggal részt vesz az alapító-fenntartó testületnek az intézményt érintõ
ülésein, és dönt az intézmény mûködésével kapcsolatos minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy szerzõdés nem utal más hatáskörbe.
Az intézményben dolgozók foglalkoztatására, élet- és munkakörülmé-
nyeire, jutalmazására és fegyelmi ügyeire vonatkozó kérdésekben
jogkörét a jogszabályban elõírt egyeztetési kötelezettség megtartásával
gyakorolja.

(10) Az igazgató köteles biztosítani, hogy az általa vezetett intéz-
mény a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Alkotmányának
és jogszabályainak megfelelõen, erkölcsi értékeinek szellemében és a
Szlovák Köztársaság Alkotmánya és törvényei szerint mûködjék.

(11) Az igazgató felelõsséggel tartozik továbbá:
a) az egyházi jogszabályban és az intézmény alapító okiratában meg-

határozott célok eléréséért, az intézmény Pedagógiai Programjának
szakszerû és színvonalas megvalósításáért,

b) az intézmény vagyonának gondos, ésszerû és takarékos kezeléséért,

c) az intézmény évi költségvetésének elkészíttetéséért és a pontos
ügyvitelért,

d) az intézmény hazai és külföldi, egyházi és világi kapcsolataiért,
e) az intézménynek az intézmény munkájában részt vevõ szerveze-

tekkel (iskolaszék, szülõi munkaközösség) való együttmûködé-
séért.

(12) Az igazgató az intézményben folyó munkáról és az intézmény
gazdálkodásáról beszámolási kötelezettséggel tartozik az alapító-
fenntartónak és a Közoktatási Tanácson keresztül a Zsinati Elnökség-
nek.

(13) Az igazgató további feladatait, kötelességeit és jogait az intéz-
mény Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

14. §
A vezetõ lelkész

(1) Az intézmény vezetõ lelkésze az intézmény hitéletének veze-
tõje és az iskolai hit- és erkölcstanoktatás irányítója. A vezetõ lelkész
az intézményen belül a fenntartó egyház spirituális érdekeinek legma-
gasabb szintû képviselõje, ennélfogva hivatalból tagja az intézmény
vezetõségének, illetve az iskolaszéknek, továbbá a pedagógiai vagy
fegyelmi kérdésekkel foglalkozó nevelõtestületi bizottságoknak.

(2) A vezetõ lelkészt egyházközség esetében a presbitérium, egy-
házmegye esetében az egyházmegyei közgyûlés, a Szlovákiai Refor-
mátus Keresztyén Egyház esetében a Zsinati Tanács választja 5 évre.

(3) Vezetõ lelkészi állás betölthetõ kinevezés alapján is. Ebben az
esetben az alapító-fenntartónak a hatályos egyházi jogszabályok sze-
rint kell eljárnia.

A vezetõ lelkész jogállása:
(4) A vezetõ lelkésszel kapcsolatos munkáltatói jogokat a Szlová-

kiai Református Keresztyén Egyház gyakorolja.

A vezetõ lelkész felelõssége:
(5) Az intézmény vezetõ lelkipásztora az intézménynek mint

gyülekezetnek az irányítója és az iskolaközösség lelki életének gondo-
zója. Ebben a minõségében különösen felelõs:
a) az intézményben a református szellemben történõ nevelésért,
b) az iskolai vallásoktatás tartalmáért és színvonaláért,
c) az iskolai gyülekezet rendszeres hitéletének formai és tartalmi

rendjéért.

(6) A vezetõ lelkész további feladatait, kötelességeit és jogait az
intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

15. §
Az igazgatóhelyettes

(1) Az igazgatóhelyettes(ek) az igazgatónak az intézményirányítás
pedagógiai és adminisztratív feladatainak elvégzésével megbízott köz-
vetlen munkatársa(i), hivatalból tagja(i) a közoktatási intézmény veze-
tõségének. Tevékenysége (illetve tevékenységük) az intézmény teljes
nevelõ-oktató munkájára kiterjed.

Az igazgatóhelyettes jogállása:
(2) Az igazgatóhelyettest a nevelõtestület véleményének meghall-

gatása után és az iskolaszék jóváhagyása alapján az igazgató bízza
meg, illetve menti föl.

(3) Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan idõre
alkalmazott pedagógusa kaphat. A megbízatás lehet határozott vagy
határozatlan idõtartamú.

(4) Ez a megbízatás megszûnhet a megbízó fél által kezdeményezett
és az iskolaszék által jóváhagyott fölmentéssel, vagy lemondással.

(5) Az igazgatóhelyettes közvetlen fölöttese az intézmény igazga-
tója.

Az igazgatóhelyettes felelõssége:
(6) Az igazgatóhelyettes feladat- és hatáskörébõl eredõ egyéni

felelõssége mindazon területekre kiterjed, amelyeket munkaköre
tartalmaz. Ennek megfelelõen felelõs:
a) az intézmény szakmai és pedagógiai munkájának igényességéért,
b) az intézmény mindennapi mûködésének adminisztratív rendjéért,
c) az évi munkaterv feladatainak pontos elvégzéséért.
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(7) Az igazgatóhelyettes további feladatait, kötelességeit és jogait
az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

16. §
A nevelõtestület

(1) A nevelõtestület nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény
legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve, elnöke az igazgató.

(2) A nevelõtestület teljes jogú tagja az intézmény valamennyi peda-
gógusi munkakört betöltõ alkalmazottja, valamint a nevelõ-oktató munkát
közvetlenül segítõ, megfelelõ iskolai végzettségû, részmunkaidõs foglal-
koztatású alkalmazottja.

(3) Az intézmény tanárainak alkalmazásához és alkalmazásának
megszüntetéséhez – az óraadók kivételével – az iskolaszék jóváhagyá-
sa szükséges. Más ügyekben a tanárok fölött az intézmény igazgatója
gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tanáraira a vonatkozó
állami és egyházi törvények és jogszabályok egyaránt érvényesek.

(4) Az intézmény minden alkalmazottjának – tekintet nélkül arra,
hogy milyen vallású és milyen munkakörben dolgozik – figyelembe kell
vennie, hogy református keresztyén közösség munkatársa, és köteles
megjelenésével, megnyilatkozásaival, valamint életvitelével segíteni
az ifjúság evangéliumi hit és erkölcs szerinti nevelését.

(5) A pedagógus – hivatásának gyakorlása közben és magánéleté-
ben – iskolájához, egyházához és nemzetéhez való hûségével, feddhe-
tetlen életmódjával, hitéletével mutasson példát.

(6) Az intézmény törekedjen arra, hogy a nevelõtestület tagjai
református, hitüket gyakorló, példás életvitelû, szakirányú diplomával
rendelkezõ és feladataik elvégzésére alkalmas személyek legyenek.

(7) A nevelõtestület tagjai ünnepi istentisztelet keretében foga-
dalmat tesznek.

17. §
Az alkalmazotti közösség

(1) Az alkalmazotti közösség az intézmény nevelõtestületébõl és
az intézményben alkalmazott adminisztratív és technikai dolgozókból
áll.

(2) Az adminisztratív és technikai dolgozók alkalmazásáról az
igazgató dönt; az intézmény által megkövetelt erkölcsös életvitel,
valamint az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Házi-
rendje rájuk nézve is kötelezõ érvényû.

18. §
A szülõi munkaközösség

(1) Az intézmény nevelõmunkájának támogatására az intézmény
növendékeinek szüleibõl szülõi munkaközösség szervezõdik, mely
tanácskozó és javaslattevõ testület.

(2) A szülõi munkaközösség tanácsát valamennyi osztály két-két
választott képviselõje alkotja. Vezetõje az általuk megválasztott elnök.

(3) A szülõi munkaközösség belsõ felépítésének és tevékenysé-
gének rendjét saját Szervezeti és Mûködési Szabályzata és az igazgató
által kiadott rendelkezések határozzák meg.

19. §
A növendékek közössége és a diáktanács

(1) A növendékek közösségének tagja az intézmény valamennyi
diákja.

(2) Az intézmény diákjai csatlakozhatnak az iskolában mûködõ
diáktanácshoz vagy az iskolán kívül szervezett diákcsoportosulások-
hoz (SDG, cserkészszövetség stb.), illetve alapíthatnak más szervezetet.

(4) A diákcsoportosulások mûködésének összhangban kell lennie
az intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatával, Házirendjével
és az igazgatói rendeletekkel.

(5) A növendékek ünnepi istentisztelet keretében fogadalmat tesznek.

20. §
Záró rendelkezések

(1) Mindazokban a kérdésekben, amelyekrõl e törvény nem rendel-
kezik, a hatályos állami és egyházi jogszabályokat kell alkalmazni.

(2) Az intézmény megszûnése esetén ingó és ingatlan vagyona az
alapító-fenntartóra száll, aki a taneszközöket egyedül egyházunk
nevelési és oktatási céljaira használhatja fel, ha az adományozó errõl
nem rendelkezett másként.

(3) A jelen törvény hatálybalépésekor már mûködõ közoktatási
intézmény fenntartója egy éven belül köteles az általa alapított köz-
oktatási intézmény mûködését összhangba hozni ezzel a törvénnyel.

(4) Jelen törvény egyházunk hivatalos lapjában, a Kálvinista Szem-
lében történõ közzétételével lép hatályba.

(5) Jelen törvény hatálybalépésével érvényét veszti az 1996. július 10-
én Komáromban kihirdetett VII. Szabályrendelet.

Jóváhagyva a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VI. Zsinatának 4. ülésén,

2000. november 15-én, Meleghegyen.
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