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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2009. február 24-i ülésére 
 

Tárgy: Az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 200/2008.(VII.03.) 
számú önkormányzati határozatával úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Éltes Mátyás 
Újpesti Speciális Általános Iskola 2008. augusztus 1-jétől Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménnyé alakuljon (EGYMI). A 238/2008.(VII.03.) önkormányzati 
határozatával elfogadásra került az intézmény Alapító Okirata is. A változás miatt 
szükségessé vált új Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése.  
Az EGYMI alapfeladata a sajátos nevelési igényű (tanulásban, ill. értelmileg akadályozott, 
valamint autista, autisztikus) tanulók nevelése, oktatása, ép értelmű, sajátos nevelést 
különleges gondozást igénylő pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 
tartósan és súlyosan akadályozott tanulók (integrált) nevelése, oktatása, gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás. 
Az EGYMI törvényes és jogszerű működését a Szervezeti és Működési Szabályzat 
biztosítja. Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 40. §-a pontjaiban - többek között - 
szól a közoktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ). Az SZMSZ 
meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a belső és 
külső kapcsolatokra vonatkozó szabályokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási 
intézmény működéséről 4.§-a részletezi azt, hogy mit kell tartalmaznia a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak. Az SZMSZ-t az intézmény vezetője készíti el, és a nevelőtestület 
fogadja el. Egyetértési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a szülői szervezet. Az SZMSZ a 
fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  
Az EGYMI által benyújtott SZMSZ a jogszabálynak megfelel, és rendelkezik az 
elfogadását dokumentáló iratokkal. 
(Titkárságomon megtekinthető) 
Határozati javaslat: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy ……………… számú önkormányzati határozatával jóváhagyja 
az Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
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