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Tárgv: Intézményi pedagógiai program

Tisztelt IgazgatőŰrl.

A nemzeti köznevelésrőlszóló 201l. éviCXC. törvény 26.§ (1) bekezdése érlelmében,l pedagógíaí
programot a neyelőtestület fogadja el és az intézményvezető hag,,ja jóvá. A pedagógiai program azon

rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, atnelyekből a fenntaríóra, a működtetőre többletkötelezeítség

hárul, afenntartó, a működtető egyetéríése szükséges."

Fentiek alapján tájékoztatorn, hogy az intézmény pedagógiai programjának azon rendelkezéseit,

melyek úgy valósíthatók meg, hogy abból a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a

mindenkori éves költségvetés függvényében tudja a Klebelsberg |ntézmény{enntartó Központ,
mint fenntartó támogatni.

Kérem fenti táj ékoztatásom szíves tudomásulvételét,
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Tárgy: Intéznrényi szervezeti és működési szabályzaI

Tisztelt lgazgatőÚil

lkí.sz.: 946l20l3

Üi.: SZilág},iné Fintha Judit

A nemzeti köznevelésről szóló 20l1. évi CXC. törvény 25 §. (4) bekezdésének rendelkezése
szerint ,,A kÖznevelési intézmény SZMSZ-éí, a nevelési-oktatási intézmény házireneljét
nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési iníézményben a
szakalkalmazotti értekezlet az Óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy
a kollégiatmi diákönkormányzat véleményének kikérésévet fogadja el. Az SZMSZ és a házirencl
azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntaríóra, a műköcJtetőre
többleftatelezettség hórul, a.fenníartó, a mííködtető egyetértése szükséges, "

Fentiek alapján tájékoztatom, hogy az intézmény szervezeti és működési szabályzatának azon
rendelkezéseit, melyek Úgy valósíthatók meg, hogy abból a fenntartóra többletkötelezettség
hárul, a mindenkori éves költségvetés függvényében tudja a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, mint fenntartó támogatni.

Kérem fenti táj ékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Debrecen, 2013, április 12.
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