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B.5 IGAZGATÓTANÁCS 

 
5.1 ALAPSZABÁLYSZERŰ RENDELKEZÉSEK  

 
Az Európai Iskola Alapszabályának 12, 20, 21 és 21. cikkei, az Európai Iskolák létesítésével 
kapcsolatos Protokoll 4. és 5. cikkei, az Európai Iskolák létesítésével kapcsolatos Protokoll 
kiegészítő Protokolljának 4. és 5. cikkei meghatározzák az Igazgatótanács felépítését, jogkörét 
és hatáskörét. 
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5.2 A LEGFELSŐBB TANÁCS ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT 
IRÁNYELVEK1 

 
A Legfelsőbb Tanács emlékeztet az Igazgatótanács szerepére és felépítésére, és 
meghatározza: 
 
Az Igazgatótanács az a szerv, amelyik: 
 

- elrendeli azokat az általános szabályokat, amelyek szerint az Iskolát irányítani kell, az 
Alapszabály és a Legfelsőbb Tanács Szabályzatai és Határozatai keretében; 

- ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a végrehajtását; 
- elkészíti a költségvetést, figyelemmel kíséri és ellenőrzi ennek végrehajtását; 
- tud tárgyalni minden közérdekű kérdésről. 

 
Az Igazgatótanács legalább egyszer negyedévenként összeül az Elnök felhívására. Három tag 
kérésére egy rendkívüli értekezlet hívható össze. 
 
Az Igazgatótanácsban a Legfelsőbb Tanács Képviselője elnököl. Az elnök szerepe, hogy 
többek között, ügyeljen arra, hogy az Igazgatótanács határozatait a Legfelsőbb Tanács 
Alapszabályának, szabályzatainak és határozatainak tiszteletbenntartásával hozzák meg.  
 
Az Igazgatótanács összetétele: 
 
 az Iskolaigazgató; 
 a szülők két képviselője; 
 a dolgozók két képviselője; 
 az Európai Közösségek Bizottságának képviselője; 
 azok a kormányközi szervezetek és intézmények, amelyekkel a Legfelsőbb Tanács 

megállapodást kötött; 
 azok a magánjogi szervezetek és intézmények képviselői, amelyek számára a Legfelsőbb 

Tanács székhelyet juttatott egy megállapodás alapján. 
 
Az Igazgatótanács határozatait, amennyire csak lehetséges, konszenzus útján hozzák. Az 
Igazgatótanács legfőbb célja, hogy előnyös feltételeket és kedvező légkört teremtsen az Iskola 
jó működtetéséhez (az Alapszabály 21,3 cikke). 
 
A Legfelsőbb Tanács Képviselőjének távolléte esetén, az Igazgatótanácsban a helyettese 
elnököl, vagy ennek hiányában az Európai Közösségek Bizottságának Képviselője. 
 
Az Igazgatótanács dönthet arról, hogy meghív üléseire diákokat, vagy a diákok képviselőit, 
vagy hogy kérésükre meghallgatja őket. 

                                                           
1 Beszámoló-melléklet, 1980. május 21. és 22., 58.és 59. oldal 


