
Az osztálytanács a Szabadkai Zeneiskolában 
 

Az iskolában minden osztályban osztálytanács szervezi és vezeti pedagógiai munkát. 

Az osztálytanácsot az adott osztályban előadó tanárok és a szakszolgálatok képviselői 

alkotják, akiknek a munkáján alapul az osztályban az oktatás. 

Az osztálytanács gyűlésein fejti ki a tevékenységét. 

Az osztálytanácsi gyűléseket kötelező jelleggel minden negyedév végén összehívják, de ez 

megtörténhet szükség esetén is. 

Az osztálytanácsi gyűlést az iskola igazgatója hívja össze a pedagógiai munka értékelési 

periódusainak végén. Bizonyos esetekben összehívhatja az osztályfőnök is, aki egyébként a 

gyűlések vezetője is. 

Az osztálytanács akkor működik döntésképesen, ha a gyűlésen jelen van az 

osztálytanácsot alkotók többsége. Határozatait a jelen lévő tagok szavazatainak többségével 

hozza meg. 

Ha a gyűlésen az osztálytanácsot alkotó tanárok kevesebb, mint fele van csak jelen, akkor 

egy következő alkalommal újra össze kell hívni a gyűlést legkésőbb három napon belül. 

Az osztálytanács munkáját a tantestület felügyeli. 

Az osztályfőnök köteles rövid jegyzőkönyvet vezetni az osztálytanácsi gyűlésekről. 

A jegyzőkönyvbe be kell vezetni a gyűlés határozatait és záradékait, valamint az esetleges 

szavazások eredményeit, és szükség esetén röviden összefoglalva a testület tagjainak 

véleményezéseit, amennyiben ezt ők igénylik. 

Az osztálytanács hatáskörébe tartozik: 

 Közvetlenül szervezi és valósítja meg az oktató-nevelő munkát az osztályban. 

 Megállapítja a pedagógusok oktatási eredményét, betekintést ad a tanulók munkájának 

kimenetelébe, a diákok magatartását követi, és elemezi a diákok elért tanulmányi 

eredményeit a negyedévek végén.  

 Intézkedéseket tesz, hogy az osztályban a tanulók munkája megfeleljen az oktatói-nevelői 

követelményeknek.  

 Megerősíti a szaktanár által meghatározott érdemjegyet, valamint a tanuló magaviseleti 

osztályzatát viselkedése és munkához való hozzáállása alapján.   

 Joghatósága alapján ösztönzi, jutalmazza és elismerésben részesíti a tanulókat, vagy szükség 

esetén fegyelmi intézkedéseket foganatosít velük szemben. 

 Meghatározza, hogy mely tanulóknak szükséges emelt szintű vagy pótoktatást szervezni.  

 

Osztály Osztályfőnök 

1.A  Torbica Vojka  

1.B  Pasko Csaba  

2.A  Milosavljević Nina  

2.B  Tselios Tünde  



3.A  Nikolić Dragana  

3.B  Tenji Helena  

4.A  Ivanković Radaković Branko  

4.B  Csikós Krisztina  

 


