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Intézményi alapadatok 

1. Megnevezései: 

1.1. Hivatalos neve:  Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 

1.2. Idegen nyelvű nevei: 

 Osnovna Škola Nastavom Narodnosnog Jezika Gornji Četar 

 Nationalitäten Grundschule Oberschilding 

2. Feladatellátási helyei: 

2.1. Székhelye:   9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 29. 

2.1.1. telephelye:  9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 9. 

3. Alapító és fenntartó neve és székhelye 

3.1. Alapító szerv neve:  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.2. Alapító jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

3.3. Alapító székhelye:  1054 Budapest, Akadémiai utca 3. 

3.4. Fenntartó neve:   Szombathelyi Tankerületi Központ 

3.5. Fenntartó székhelye:  9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. 

4. Típusa: általános iskola 

5. OM azonosító:  036694 

6. Köznevelési és egyéb alapfeladata 

6.1. 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 29. 

6.1.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.1.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.1.1.2. alsó tagozat, felső tagozat 

6.1.1.3. 3-8. évfolyamok 

6.1.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos) 

6.1.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

(horvát, német) 

6.1.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.1.2.1. napközi otthonos ellátás, tanulószoba 

6.1.3. iskola maximális létszáma 168 fő 

6.1.4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 
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6.2. 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 9. 

6.2.1. általános iskolai nevelés-oktatás 

6.2.1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás 

6.2.1.2. alsó tagozat 

6.2.1.3. 1-2. évfolyamok 

6.2.1.4. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi fogyatékos) 

6.2.1.5. nemzetiségi nevelés-oktatás (nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

(horvát, német) 

6.2.2. egyéb köznevelési foglalkozás 

6.2.2.1. napközi otthonos ellátás, tanulószoba 

6.2.3. iskola maximális létszáma 56 fő 

7. A feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használati joga: 

7.1. 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 29. 

7.1.1. Helyrajzi szám: 121 

7.1.2. Hasznos alapterülete: 2911m2 

7.1.3. Intézmény jogköre: ingyenes használatai jog 

7.1.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 

7.2. 9794 Felsőcsatár, Petőfi Sándor utca 9. 

7.2.1. Helyrajzi szám: 131/7 

7.2.2. Hasznos alapterülete: 370m2 

7.2.3. Intézmény jogköre: ingyenes használatai jog 

7.2.4. Fenntartó jogköre: vagyonkezelői jog 
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1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 

1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya 

1.1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja tartalma 

A SzMSz célja, hogy a törvényben foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban 

érvényesüljenek közoktatási intézményünkben. 

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, 

az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó 

megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más 

hatáskörbe. 

A SzMSz az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer 

racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. 

A SzMSz tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi 

alapdokumentumokkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem 

is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 

A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza: 

 az intézmény szervezeti felépítését és vezetését, 

 a benntartózkodás és a működés belső rendjét, 

 helyettesítés rendjét, 

 a tanulók és az alkalmazottak munkarendjét, 

 a nevelőtestület feladatkörét és munkarendjét, 

 szakmai munkaközösségek együttműködését, kapcsolattartásának rendjét, 

 a pedagógiai munka ellenőrzési rendjét, 

 a szülők tájékoztatásának szabályait, a kapcsolattartás rendjét, 

 az intézményi közösségek jellemzőit, a kapcsolatok formáit, 

 a hagyományok és az ünnepségek rendjét, 

 az egészségügyi ellátás megvalósítását, 

 rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendőket, 

 a balesetmegelőző, védő és óvó rendszabályokat, 

 a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, 

 közzétételi lista közzétételét, 

 a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formáit, 

 a mindennapi testedzés formáit, 

 az iskolai sportkör működési rendjét, 

 az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, 

 az iskolai könyvtár működési rendjét 

 a rendelkezéseket, amit a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
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1.1.2. A Szervezeti és Működési Szabályzat a elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírások 

alkalmazandók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

 A 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

 A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 A 2011. évi CCIX. törvény a családok védelméről 

 A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 

 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról, módosításáról 

 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről  

 326/213. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 

 A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 

22.) Korm. rendelet 

 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 

kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI rendelet) 

 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

kiadásáról 

 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve kiadásáról 

 A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) 

EMMI rendelet 

 A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 

javascript:njtDocument('158958.237573');
javascript:njtDocument('149257.218573');
javascript:njtDocument('154929.229241');
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 Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 

 A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 

és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól 

1.1.3. A szabályzat hatálya 

A SzMSz és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása 

kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel 

szerződéses jogviszonyban állókra, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény 

területére, használják helyiségeit, létesítményeit. 

A SzMSz előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, 

valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a 

rendezvények ideje alatt. 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a 

nevelőtestület fogadja el, - a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogának 

gyakorlása mellett. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan 

időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SzMSz. 

1.1.4. A SzMSz felülvizsgálata 

A SzMSz felülvizsgálatára sor kerül jogszabályi előírás alapján, illetve 

jogszabályváltozás esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az 

intézmény dolgozóinak és tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A 

kezdeményezést és a javasolt módosítást az iskola intézményvezetőjéhez kell 

beterjeszteni. A SzMSz módosítási eljárása megegyezik megalkotásának szabályaival. 

1.2. Szervezési dokumentumok és a nyilvánosság 

1.2.1. Intézményi munkaterv 

Az intézmény egy tanévre szóló helyi rendjét, programját a nevelőtestület határozza 

meg és rögzíti munkatervben, az érintettek véleményének figyelembe vételével. 

A munkaterv tartalmazza: 

 a konkrét feladatok, tevékenységek megnevezését, 

 a kitűzött időpontok és határidők dátumát, 

 a munkatevékenységet ellátó felelősök név szerinti felsorolását. 

1.2.2. Tantárgyfelosztás 

A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit a pedagógiai irányításért 

felelős intézményvezető tanévenként készít el, - a minisztérium engedélyezett 

nyomtatványára. A tantárgyfelosztást a nevelőtestület véleményezi, és a fenntartó 

fogadja el. Tartalmazza: 

 évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, 

 az óraterv alapján tartandó tantárgyakat, 
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 az alkalmazott pedagógusok feladatait: a megtartandó tanórákat, 

foglalkozásokat, 

 mindezek intézményi szintű összesítését. 

A tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező 

óraszámba beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény 

pedagógiai tevékenységének időráfordításait, sőt a gazdasági és pénzügyi 

konzekvenciáit is. 

1.2.3. Órarend és terembeosztás 

A tantárgyfelosztás alapján a pedagógusok konkrét napi munkaidő beosztása órarend 

szerint történik. Heti órarend írja elő a pedagógusok és a diákok részére,  hogy mikor, 

kinek és milyen tanítási órán (foglalkozáson) kell részt venni. Órarend készítés 

szempontjai: 

 az egyes tanulócsoportok héten belüli egyenletes terhelése, 

 a csoportbontások végrehajthatósága, 

 a szaktantermek kihasználtsága, 

 a tanulók napi változatos tanóra összeállítása, 

 a pedagógus beoszthatósága. 

A heti órarendet terembeosztás egészíti ki, ami az órarend szerinti tanítási órák, 

foglalkozások pontos helyszínét: a kijelölt helyiségeket, tantermeket tünteti fel. 

1.2.4. Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend) 

A pedagógiai felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A 

tapasztalatlan gyermekek, a fejlődő diákok életkorukból adódóan korlátozottan 

cselekvőképesek, csökkent belátásúak. A köznevelési törvény kiemelt felelősséget hárít 

az intézményekre az egészségvédelem és baleset elhárítás terén. 

A felügyeletre beosztott pedagógus köteles a biztonsági feladatkört teljes figyelemmel 

ellátni, mert személyesen felelős a rábízott fiatalokért. 

A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes 

nyitvatartási időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat, nagy 

pontossággal (óra, perc). A beosztás azonos időtartamban minden helyszínre két 

pedagógust nevez meg: az ügyeletes pedagógusokat, és távollétükre helyettes 

ügyeleteseket. 

A törvényesség biztosítására a fenntartó ellenőrzi az intézmény gyermek- és 

tanulóbaleset megelőző tevékenységét. 

1.2.5. A dokumentumok kötelező nyilvánossága 

Az intézmény köteles a működési alapdokumentumokat nyilvánosságra hozni, hogy az 

alkalmazottak, a szülők, érdeklődők tájékozódhassanak a helyi tantervről, 

programokról, rendszabályokról.  

A dokumentáció hivatalos tárolási helyei: az intézményi könyvtár, tanári szobák és a 

vezetői iroda. Ezekben a helyiségekben a következő dokumentumokból kell tartani 1-1 

hiteles példányt: 

 Pedagógiai (nevelési) program, 
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 SzMSz, 

 Belső szabályzatok, 

 Házirend, 

 Éves munkaterv, 

 Pedagógus felügyeleti beosztás. 

A dokumentumok hozzáférhetőségét az érdeklődők számára oly módon kell biztosítani, 

az hogy az iratok helyben olvashatók legyenek. 

Az intézmény köteles az interneten is elérhetővé tenni a törvényben meghatározott 

adatokat. 

Különös közzétételi lista tartalma:(A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) 

 A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi 

tanterv tantárgyfelosztásához 

 A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

 Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve 

 Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói 

 A volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei, 

évenként feltüntetve, középiskolai, szakiskolai továbbtanulási mutatók 

 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 

 Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai 

 Iskolai tanév helyi rendje 

 Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE 

2.1. Az intézmény szervezeti egységei 

2.1.1. Szervezeti egységek és vezetői szintek 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásának alapelve, hogy az 

intézmény a feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. A racionális és gazdaságos működtetés, a 

helyi adottságok és az igények figyelembe vételével alakítottuk ki a szervezeti formát. 

Intézményünk szervezeti egységei és az egységek felelős vezetői: 

Szervezeti egységei:  A szervezeti egység élén álló felelős beosztású vezető:  

alsó tagozat     intézményvezető 

felső tagozat     intézményvezető-helyettes 

tanulószoba     intézményvezető 
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Szervezeti felépítés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervezeti egységek kapcsolattartása 

Az alkalmazottaknak, a szervezeti egységeknek úgy kell a közvetlen együttműködést 

megvalósítani, hogy a feladatok ellátása zavartalan és zökkenő mentes, valamint 

összehangolt legyen. 

Intézményvezető 

Nevelőtestület 

Szülői Szervezet 

Diákönkormányzat 

Intézményvezető-helyettes 

Iskolatitkár 

Gazdasági ügyintéző 

Technikai dolgozók 

Közalkalmazotti Tanács 

Munkaközösség-vezetők 

Intézményi Tanács 
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2.2. Az intézmény vezetője 

2.2.1. A vezető személye 

Az intézményvezető a köznevelési törvény feltételeinek megfelelő személy, 

kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb 

követelményei: 

 az intézményhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga, 

 pedagógus munkakörben határozatlan idejű alkalmazás, 

 a szükséges szakmai gyakorlat. 

Az intézményvezetőt a miniszter bízza meg az irányító eladatok ellátásával, döntése előtt 

beszerzi az alkalmazotti közösség, a szülői szervezet, a diákönkormányzat, a helyi 

nemzetiségi önkormányzat véleményét. 

2.2.2. Intézményi jogkör 

Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény és a 

fenntartó határozza meg.  

Kiemelt feladatai és hatásköre: 

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, 

 az intézmény ellenőrzési, mérési és értékelési programjának működése, 

 a nevelőtestület vezetése és döntéseinek előkészítése, 

 a döntések végrehajtásának szakszerű előkészítése, szervezése, végrehajtása, 

ellenőrzése, 

 a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, a 

rendelkezésre álló költségvetés alapján, 

 az intézményt irányító belső szabályzatok vezetői utasításként való kiadása, a 

hatályosságról történő gondoskodás, 

 a közoktatási intézmény képviselete, 

 együttműködés a szülői szervezettel, a szülőkkel, a diákokkal, az 

érdekképviselettel, 

 a nemzeti és intézményi ünnepélyek méltó szervezése, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka, valamint a tanuló- és gyermekbaleset 

megelőzésének irányítása tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezése, 

 döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, 

 tankönyvrendelés szabályozása, 

 rendkívüli szünet elrendelése (fenntartó egyetértésének beszerzése). 

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörében általánosan nem helyettesíthető 

feladatok: 

 a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

 kötelezettségvállalási jogkör, 
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2.2.3. Intézményvezetői felelősség 

 Az intézményvezető egy személyben felelős: 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a pedagógiai munkáért, 

 a gyermekekkel való egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a tanulók, gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, 

 a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, 

 a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a gyermekek egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért, 

 méltányos és humános ügykezelésekért és döntésekért. 

 az intézmény ellenőrzési, mérési és értékelési rendszerének működéséért.  

2.3. Intézményvezető-helyettes és a vezetőség 

2.3.1. A vezető helyettes személye 

Az intézményvezető feladatait a pedagógiai helyettes és a munkaközösség-vezetők 

közreműködésével látja el. A vezetői helyettesi megbízást az intézményvezető 

ajánlására a tankerület intézményvezetője adja a határozatlan időre kinevezett 

közalkalmazottnak. A megbízás legfeljebb 5 évre érvényes. 

A pedagógiai vezető helyettes (intézményvezető-helyettes) felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett 

gyakorlattal rendelkező személy, aki közvetlenül irányítja a beosztottak munkáját. 

2.3.2. A vezető helyettes jogköre és felelőssége 

A vezető helyettes, a munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírásuk alapján 

és az intézményvezető közvetlen irányításával végzik. Hatáskörük és felelősségük 

kiterjed teljes feladatkörükre és tevékenységükre. Tevékenységükben személyes 

felelősséggel tartoznak az intézmény vezetőjének. Beszámolási kötelezettségük az 

intézmény egész működésére és minden alkalmazott munkájára vonatkozik. 

Ellenőrzéseik tapasztalatait, lényegi észrevételeiket, az intézmény érdemi problémáit 

jelzik az intézményvezetőnek, konkrét megoldási javaslatokat tesznek. 

2.3.2.1. Az intézményvezető-helyettes feladatkörébe tartozik: 

o az órarend elkészítése, 

o a helyettesítések megszervezése, 

o az adminisztrációs munkák ellenőrzése, 

o a tanulók személyi ügyeinek intézése, 

o beiskolázási, áttelepülési teendők ellátása, 
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2.3.2.2. Az intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik: 

o a felsős és osztályfőnöki munkaközösség munkájának, a tanórán kívüli 

tevékenység irányítása, szervezése, rendszeres ellenőrzése 

2.3.2.2. Az intézményvezető és helyettese által közösen végzett feladatok: 

o A munkaközösségek az intézményvezető és helyettese közvetlen irányítása 

alá tartoznak. 

o Az intézményvezető és helyettese rendszeresen konzultálnak egymással. 

o Az intézményvezető-helyettes beszámol a végzett munkáról, 

tapasztalataikról. 

o Az intézményvezető döntéseiről, intézkedéseiről rendszeresen tájékoztatja 

helyettesét. 

o Az értekezletek megtartásában, vezetésében, egymás közötti megegyezés 

alapján munkamegosztás érvényesülhet. 

2.3.2.3. A munkaközösség-vezetőkre átruházott feladatkörök: 

o a munkaközösségük munkájának, a tanórán kívüli tevékenység irányítása, 

szervezése, rendszeres ellenőrzése. 

Az iskola nem pedagógus állományú dolgozóival kapcsolatos feladatokat - 

munkaidő-beosztás, munkavégzés ellenőrzése, szabadságolási terv, munkaköri 

leírások stb. - az intézményvezető és helyettese látják el. 

2.3.3. Vezetők kapcsolattartása és helyettesítési rendje 

Az intézményvezető, intézményvezető-helyettes és a munkaközösség-vezetők 

kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek és a konkrét feladatoknak megfelelő 

rendszerességű. 

Az intézményvezető helyettesítése: 

A szabályozás lényege, hogy az intézmény semmilyen körülmények között ne maradjon 

intézkedésre jogosult felelős vezető nélkül.  

Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége, valamint hivatalos távolléte esetén az 

intézményvezető-helyettes helyettesíti. 

Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön 

írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes 

folyamatos távollét. 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes egyidejű akadályoztatása esetén 

az intézményvezető helyettesítése a mindenkori, az ezzel megbízott, - a hét napjaira 

lebontva - munkaközösség-vezetők feladata. 

Az intézményvezető-helyettest („pedagógiai vezető”) az osztályfőnöki munkaközösség-

vezetője helyettesíti. 
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2.3.4. Az intézmény vezetősége 

A vezetőség a vezetőkből és a középvezetőkből áll: ők irányítják, tervezik, ellenőrzik és 

értékelik a szervezeti egységeket. 

A középvezetők ellenőrzéseikről, tapasztalataikról az intézményvezetőnek közvetlenül 

számolnak be. 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joga van és 

dönt mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető saját jogköréből ezt 

szükségesnek látja.  

A vezetőség tagjai: 

 az intézményvezető 

 vezető helyettes 

 munkaközösség-vezetők 

 az alkalmazottak választott képviselője 

 a diákság választott segítője 

A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről emlékeztető 

feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános 

munkaidőn belül bármikor összehívhat. 

A vezetői értekezleten a résztvevők beszámolnak a szervezeti egységek működéséről: a 

kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok 

megoldási módjáról. 

A vezetőség félévenként beszámolót tart a nevelőtestületi értekezleten a feladatokról, a 

tapasztalt pozitívumokról és hiányosságokról. 
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3. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK ÉS 

KAPCSOLATTARTÁSUK 

3.1. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásuk rendje 

3.1.1. A közalkalmazottak 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény 

szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a 

többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más 

közalkalmazottak. 

A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) 

határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével a 

SzMSz önálló fejezete foglalkozik. 

3.1.2. Az alkalmazotti közösségek jogai 

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályokban meghatározott 

részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló minden személyt és közösséget. Az elhangzott javaslatokat és 

véleményeket a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie 

kell. A döntést hozó személynek az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel 

kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre 

jogosult személy, vagy közösség az intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 

amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 

felelőséggel egyszemélyben, - testületi jogkör esetén a testület abszolút többség (50%+1 

fő) alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmad része jelen 

van. 

3.1.3. Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és 

választott közösségi képviselők segítségével – az intézményvezető fogja össze. A 

kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül azt kell alkalmazni, amelyik 

a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv 

tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 
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A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy a döntési fórumokra, nevelőtestületi-, 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a döntési, egyetértési, és 

véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált képviselőt meg kell hívni, 

nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A teljes alkalmazotti közösség gyűlését az intézményvezető akkor hívja össze, amikor 

ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. 

Az alkalmazotti közösség értekezleteiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

3.2. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje 

3.2.1. Az osztályközösségek és tanulócsoportok 

Az azonos évfolyamra járó, többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok 

egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma jogszabályban 

meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll. 

Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösségvezető javaslatát figyelembe véve 

az intézményvezető bízza meg, aki szervezi és irányítja a közösségi életet, jelentős 

nevelő hatást fejt ki és érdemben foglalkozik a rábízott fiatalok egyéni gondjaival. Az 

osztályfőnök jogosult – az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására – az 

osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni. 

Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási 

órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám 

(nemzetiségi, idegen nyelvi órák, technika és életvitel órák, informatika órák). A 

tanulócsoportok bontását a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja. 

3.2.2. Diákkörök 

Az intézmény tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak 

létre, melyeknek meghirdetését, szervezését, működtetését diákok végzik. Az 

intézmény a pedagógiai program céljainak megfelelő diákköri tevékenységet támogatja. 

Az a diákkör, amelyik az iskola helyiségeit vagy szabadtéri területét igénybe kívánja 

venni, működésének engedélyeztetésére kérvényt nyújt be az intézmény 

intézményvezetőjéhez. 

A diákköri kérvénynek tartalmaznia kell: 

 a diákkör célját, a diákkör tagjainak nevét, osztályát, 

 az intézményben tartózkodás rendjét (időtartam, helyiségigény), 

 a diákkör választott felelős vezetőjének nevét és osztályát. 

Az intézményvezető a diákkör céljától és tagjainak magatartásától függően engedélyezi 

az iskola épületének házirend szerinti használatát. Az intézményben működő 

diákköröket a diákönkormányzatot segítő pedagógus tartja nyilván. 
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3.2.3. A diákközgyűlés 

Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató és 

véleményező fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti 

közérdekű észrevételeit, javaslatait. 

A diákközgyűlés az intézményvezető által, illetve a diákönkormányzat működési 

rendjében meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy 

alkalommal kell diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy – a 

diákönkormányzat döntése alapján – a diákok küldöttei vesznek részt. A diákközgyűlés 

napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A diákközgyűlésen az iskola intézményvezetője és a diákönkormányzati vezetők 

beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok 

helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. 

A diákok kérdésére, kéréseire az intézményvezetőnek 30 napon belül választ kell adnia. 

Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az 

iskola intézményvezetője kezdeményezi. 

3.3. A diákönkormányzat és működése 

3.3.1. A diákönkormányzat szervezete 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény 

egészét érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50 %-nak képviselete 

biztosítva van. A diákönkormányzat – a tanulóközösség által elfogadott, és a 

nevelőtestület által jóváhagyott – szervezeti és működési rendje az intézményi SzMSz 

mellékletében található. 

Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, minden 

osztályközösség megválaszthatja az osztály diákbizottságot és az osztály titkárát, 

valamint küldöttet delegál az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A 

tanulóközösségek ily módon önmaguk diákképviseletéről döntenek. 

Az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét a választott intézményi 

diákbizottság látja el. Tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, rajtuk keresztül 

gyakorolja jogát. 

3.3.2. A diákönkormányzat jogai 

A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat egyetértési jogkörét a jogalkotó több jogszabályban szabályozta. 

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolhat: 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatokat, 
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 mindazokat a kérdéseket, amelyek meghatározását jogszabály előírja, továbbá a 

nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdést, 

amelyet jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem kell, 

illetve nem lehet szabályozni, 

 a diákönkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők 

közötti kapcsolattartás formáját és rendjét, a diákönkormányzat működéséhez 

szükséges feltételeket (helyiségek, berendezések használata, költségvetési 

támogatás biztosítása), 

 a mindennapi testedzés formáit, 

 az iskolai sportkör rendjét, 

 az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formáit és rendjét, 

 a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendjét és formáit, 

 a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 

 a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

 az iskolai diákönkormányzatok részére biztosított helyiségek kijelölésében, 

használati rendjének megállapításában, használati jogának megvonásában, 

továbbá minden olyan esetben, amikor a szabályozás tanulói jogviszonnyal 

összefüggő kérdést rendez, 

 a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló 

kiadások tekintetében, 

 az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont engedélyezheti az e 

törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott maximális létszám 

húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak szerint 

számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését, ha az 

oktatásszervezési okok miatt indokolt. Az engedélyt a fenntartó kérelmére lehet 

megadni. Az engedélyhez csatolni kell az iskolai diákönkormányzat 

egyetértését, 

 az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, 

feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, 

művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-

oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni. Az iskolai 

diákönkormányzat - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a 

nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe 

tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni, 

 az adatkezelési szabályzat elkészítésénél, illetve módosításánál nevelési-oktatási 

intézményben diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, 

 nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánosságával 

kapcsolatosan is egyetértési joga van a diákönkormányzatnak, 



 20 

 a nulladik órák tekintetében is egyetértési jogot biztosít az iskolai 

diákönkormányzatoknak, 

 a hatályos tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény által meghatározott 

diákönkormányzati egyetértési jogok. 

 nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény által 

meghatározott diákönkormányzati egyetértési jog. 

A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: 

 saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

 a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, a 

tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének megbízására, 

 vezetőinek, munkatársainak megbízására. 

3.3.3. A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás szabályai 

A fegyelmi tárgyalásról szóló értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás 

időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, 

ha a tanuló, a szülő vagy a meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem 

jelenik meg. Minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a fegyelmi bizottság 

egyik tagja vezet. 

Kiegészítő rendelkezések: 

Fentieket előkészítő adminisztrációs munka (érdekeltek kiértesítése, szülő jogszerű 

meghívása, bizonyítékok, vélemények becsatolása stb.) az osztályfőnök feladata. 

A tanulók fegyelmezési rendje két részből áll. 

 fegyelmező intézkedés 

 fegyelmi eljárás 

Fegyelmező intézkedések: (22. sz. melléklet) 

Fegyelmi eljárás 

 A Köznevelési Törvény alapján. 

 A törvény, rendelet szabályozza a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

rendjét, az eljárás rendjét, megindítását, lefolytatását, a büntetési fokozatot, 

valamint speciális szabályokat tartalmaz. A fegyelmező intézkedés legmagasabb 

fokozatának (intézményvezetői intés) megléte alapfeltétel a fegyelmi eljárás 

megindításához. (Kivétel a vétkesség és súlyosság fogalomköre.) 

 Az intézkedés meghozatala az osztályfőnök feladata. 

 A fegyelmező intézkedés tanévre szóló hatályú, nem felfüggeszthető és a 

fokozatosság betartásán alapul. 

 Visszafelé fegyelmezni tilos! (pl.: intézményvezetői intés után szaktanári 

figyelmeztetés). 
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 Felfüggesztett fegyelmi büntetést a felfüggesztési időhatáron belül elkövetett 

ismételt kötelezettségszegés esetén azonnal végre kell hajtani. A tényt 

hangsúlyozni kell a fegyelmi határozatban is. 

 Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számított 3 

hónap eltelt. 

 A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot 

– a tanuló illetve képviselője kérésére – korlátozhatja, illetve kizárhatja. 

 A fegyelmező intézkedést, valamint a fegyelmi eljárás fokozatainak megfelelő 

büntetést figyelembe kell venni a tanuló magatartásának megállapításánál. 

3.3.4. A diákönkormányzat működési feltételei 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 

zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, 

berendezéseit az intézményi SzMSz és a házirend használati rendszabályai szerint 

térítésmentesen veheti igénybe. 

Az intézményi költségvetés biztosítja a diákönkormányzat működéséhez azokat a 

költségeket, amelyeket a diákönkormányzat minden tanév október 31-ig megfelelő 

indoklással előterjeszt. 

3.3.5. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 

A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért pedagógus segíti (DMSP), aki – a 

diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat az iskolai diákbizottság képviseletében. 

A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos 

kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével. 

Az iskolai diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola 

vezetőségi, a nevelőtestületi, valamint a szülői szervezeti értekezletek vonatkozó 

napirendi pontjainál. Az osztály diákbizottság képviselője járhat el az osztályközösség 

problémáinak megoldásában. 

A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az 

intézmény vezetőjét, aki fogadja a diákokat biztosítva a négyszemközti meghallgatást. 

(A munkatervben rögzített időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.).  
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3.4. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje 

3.4.1. Szülői (gondviselői) jogok 

A szülőt megilleti a nevelési és oktatási intézmény szabad választásának joga. 

Gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének és saját világnézeti 

meggyőződésének megfelelően választhat közoktatási intézményt. A gyermek 14. 

évétől a szülő az iskolaválasztás jogát gyermekével közösen gyakorolhatja. A szülő 

joga, hogy: 

 Igényelje, kezdeményezze: 

- a tárgyilagos ismeretközvetítést, 

- a tanórán kívüli foglalkozások szervezését, 

- a vallás- és hitoktatást. 

 Megismerje: 

- a pedagógiai programot, a helyi tantervet, 

- a SzMSz-ot, a házirendet, 

- gyermeke fejlődésének, tanulmányi előmenetelének, magaviseletének 

részletes jellemzőit, értékelését. 

 Részt vegyen: 

- a szülői szervezet munkájában, 

- a szülői képviselők megválasztásában, 

- az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- a nevelési-oktatási intézmény munkájában, 

- vezetői engedéllyel a tanórákon, foglalkozásokon. 

 Választó és választható legyen a szülői szervezetbe. 

 Írásbeli javaslatot tegyen, és arra 30 napon belül érdemi választ kapjon. 

 A polgármester segítségét kérje, ha a településen nincs tankötelezettségig képző 

iskola.  

3.4.2. Szülők kötelességei 

A szülői (gondviselői) kötelességek: 

 Gondoskodjék utódjáról, biztosítsa gyermeke: 

- testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének feltételeit, 

- nevelését, tankötelezettségének teljesítését. 

 Figyelje és segítse gyermeke: 

- személyiségének sokoldalú fejlődését, 

- tanulmányi előrehaladását, 

- közösségbe illeszkedését: a házirend és a magatartási szabályok 

 elsajátítását, 

- a kötelességek teljesítését. 

 Kapcsolatot tartson rendszeresen gyermeke pedagógusaival. 
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 Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, dolgozóinak jogait, emberi 

 méltóságát. 

 Intézkedjen gyermeke jogai érdekében.  

3.4.3. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje 

Az intézmény – a köznevelési törvénynek megfelelően – a tanulókról a tanév során 

rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A 

szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a 

fogadóórákon történik. 

A szülői értekezletek rendje: 

Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként 3, a munkatervben 

rögzített időpontú, szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével. A szeptemberi 

szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják 

az osztályban oktató-nevelő új pedagógusokat is. 

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a 

szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldásra. 

A szülői fogadóórák rendje: 

Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a 

tanulókról a szülők számára. 

Az intézmény tanévenként 3, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői 

fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök 

írásban is behívhatja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi 

fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusaival, telefonon vagy 

írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal, illetve az egyéni 

fogadóórákon keresheti fel a pedagógust. 

3.4.4. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje 

Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos 

pecséttel ellátott tájékoztató füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük 

magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az 

intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. 

A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az e-naplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni, 

azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli 

számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján kell rögzíteni.  Az érdemjegyek 

beírási kötelezettsége miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól nem szabad beszedni a 

tanítás időtartama alatt. 

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet eredményeinek 

azonosságát, és pótolja a hiányzó érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató füzete 

hiányzik, ezt a hetes a hetesi füzetbe dátummal, kézjeggyel ellátva köteles bejegyezni.  

A tanulók előmenetelét, magatartását és szorgalmát az osztályfőnök indokolt esetben 

szövegesen minősíti, és azt írásban közli a szülőkkel. 
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3.4.5. A szülői szervezetek 

A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és 

kötelességük teljesítésére szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre. A szülői 

szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, 

tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. Az intézményben működő szülői 

szervezet képviseleti úton választott szülői szervezet. A szülői szervezetet a tanulók 

szüleinek több mint 50 %-a választotta meg, ezért jogosult eljárni valamennyi szülő 

képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. 

3.4.6. A szülői szervezet jogköre 

A képviseleti úton választott szülői szervezet jogai: 

 Kezdeményezheti iskolaszék felállítását, 

 Figyeli: 

- a tanulói jogok érvényesülését, 

- a pedagógiai program megvalósulását, 

- a tanári, nevelői munka eredményességét. 

 Tájékoztatja megállapításairól a nevelőtestületet, fenntartót. 

 Tanácskozási joggal részt vehet képviselője a nevelőtestület értekezletein. 

 Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőjétől gyermekközösségek 

 nagyobb csoportjairól: az osztályközösségekről, foglalkozási csoportokról, a 

 felmerült problémákról. 

 A szülői szervezet véleményét kell kérni 

- a házirend elfogadása előtt, 

- a munkaterv elfogadása előtt, 

- a tanév rendjének elfogadása előtt, továbbá  

- az intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének 

meghatározása előtt, 

- a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásakor. 

3.4.7. A szülői közösséggel való kapcsolattartás 

Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök 

közvetlen kapcsolatot tart. 

A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői 

szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőjéhez. 

A szülői szervezetet az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban 

tanévenként legalább 2-szer hívja össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról 

és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait. 

A szülői szervezet elnöke közvetlen, folyamatos kapcsolatot tart az intézményvezetővel 

és tanévenként 1-szer beszámol a nevelőtestületnek a szülői közösség, álláspontjáról: 

 a gyermekek érdekeinek és jogainak érvényesüléséről, 

 a pedagógiai munka eredményességéről, 

 a közösségi élet színvonaláról, 

 az intézményi szervezettség és működés rendjéről, 
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 a pedagógusok munkájáról, 

 a szülők által vállalt kiadások mértékéről, 

 a szülői közösség tevékenységéről. 

3.5. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

3.5.1. A külső kapcsolatok célja, formája és módja 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 

szociális ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb 

ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel. 

A vezetők és a szakterületek képviselői munkakapcsolatot tartanak a 

társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival az alábbi módokon: 

 közös értekezletek tartása, ünnepélyek rendezése, 

 szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, 

 módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, 

 intézményi rendezvények látogatása, 

 hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 

3.5.2. Rendszeres külső kapcsolatok 

Az intézményünk az eredményes munkavégzés érdekében rendszeres kapcsolatot tart 

számos szervezettel, nevezetesen a következőkkel:  

 a fenntartóval, 

 a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel, 

 a beiskolázási körzethez tartozó óvodákkal,  

 a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó intézményekkel, 

 a gyermek és ifjúságvédelmi hatóságokkal, gyermekjóléti szolgálattal, 

 NyME Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtal, 

 a helyi önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal, 

 nemzetiségi önkormányzatokkal, 

 a történelmi egyházak szervezeteivel, 

 az intézményt támogató alapítvánnyal, 

 egyéb szervezetekkel, hatóságokkal. 

  



 26 

4. A NEVELŐTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 

4.1. A nevelőtestület és működési rendje 

4.1.1. A nevelőtestület és tagjai 

A nevelőtestület (tantestület) az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és 

oktatási kérdésekben a közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és 

határozathozó szerve.  

A nevelőtestület összehangolt pedagógiai munkával valósítja meg a pedagógiai 

 program céljait és feladatait: az intézményre bízott fiatalok magas színvonalú 

 nevelését és oktatását. 

A nevelőtestület tagjai: 

 a pedagógusok, 

 a pedagógiai munkát közvetlenül segítő felsőfokú alkalmazottak. 

4.1.2. A nevelőtestület értekezletei 

Az iskolát érintő legfontosabb nevelési-módszertani kérdésekkel a testületi értekezlet 

foglalkozik. Ezek témáját és előterjesztését az iskolaközösségek javaslatai alapján a 

munkatervben kell ütemezni. 

A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot 

gyakorlók – szülői szervezet, diákönkormányzat – képviselőjét meg kell hívni, témától 

függően a fenntartó önkormányzatok képviselőit is. A nevelő testület döntési jogkörébe 

tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) 

az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. 

Testületi értekezletek 

Tanév eleji: kettős feladata van 

o az előző tanév munkájának értékelése 

o az új tanév feladatainak meghatározása 

Félévi: a tanév feladatainak időarányos értékelése 

Nevelési: egy-egy időszerű nevelési terület tárgyalása 

Osztályozó értekezlet évente kettő: félévkor és tanév végén. 

Feladata: 

o Tantárgyi érdemjegyek megállapítása, magatartás és szorgalom elbírálása. 

o Év végén felsőbb osztályba lépés, javítóvizsgára vagy évismétlésre utalás. 

o Az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, munkájáról. 

A tanuló tantárgy értékeléséről, érdemjegyeiről, félévi és tanév végi osztályzatairól a 

tantárgyat tanító pedagógus, magatartása és szorgalma minősítéséről az osztályban 

tanító pedagógusok javaslata alapján az osztályfőnök dönt. 

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, 

valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény intézményvezetője vagy vezetősége 

szükségesnek látja. 
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4.1.3. A nevelőtestület döntései és határozatai 

A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában – a jogszabályokban 

meghatározottak kivételével – nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai 

közül. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető dönt. 

A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt 

pedagógus vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető és a nevelőtestület jelenlévő 

tagjai közül két hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába 

kerülnek, határozati formában. 

4.1.4. A nevelőtestület feladata és jogai 

A nevelőtestület jogköre és feladatai összhangban vannak. A nevelőtestületi közösség 

gyakorolja a jogokat, és tagjai hajtják végre a nevelőtestületi feladatokat, melyek a 

következők: 

 a pedagógiai program feladatainak minőségi megvalósítása, 

 a gyermek és tanulók egységes szellemű nevelése és oktatása, 

 a tanulók személyiségének, képességeinek fejlesztése, munkájuk értékelése és 

minősítése, 

 a szülők, az alkalmazottak, a tanulók emberi méltóságának tiszteletben tartása és 

jogaik érvényre juttatása, 

 a közösségi élet szervezése és a hagyományőrzés ellátása, 

 a környezeti és egészségnevelési program végrehajtása, 

 a tanév munkatervének elkészítése, 

 átfogó értékelések és beszámolók készítése, 

 a törvények, a rendeletek, a belső szabályzatok és a munkafegyelem előírásainak 

betartása, 

 a létesítmények és környezet rendben tartása, védelme. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden intézményt 

érintő ügyben. Egyetértési joga szükséges a diákönkormányzat működési rendjéhez. A 

nevelőtestület döntési jogköre: 

 a pedagógiai program elfogadása és módosítása, 

 a SzMSz és a házirend elfogadása és módosítása, 

 környezeti- egészségnevelési program elfogadása, 

 a tanév munkatervének elfogadása, 

 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, 

 a tanulók magasabb évfolyamba lépésének és osztályozó vizsgára bocsátásának 

megállapítása, 

 a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, 

 a nevelőtestületet képviselő pedagógus kiválasztása, 

 a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,  

 saját feladatainak és jogainak részleges átruházása. 
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 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet: 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 

 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, 

 az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során. 

4.1.5. Nevelőtestületi jogok átruházása 

A nevelőtestület jogkörébe tartozó ügyek előkészítésére, végrehajtására, eldöntésére 

tagjaiból bizottságot hozhat létre, egyes feladatait átruházhatja másra. A határozatlan 

időre vagy esetenként átruházott jogkör gyakorlói kötelesek munkájukat 

felelősségteljesen ellátni, és beszámolási kötelezettséggel tartoznak félévenként a 

nevelőtestületi értekezletek időpontjában. 

A tanulók értékelésének átadása 

A nevelőtestület az érintett tanulóközösséggel, tanulókkal közvetlenül foglalkozó 

pedagógus közösségre ruházhatja át: 

 a tanulmányi, magatartási, szorgalmi értékelést és minősítést, 

 az osztályközösség problémáinak megoldását. 

A beszámolási kötelezettség az osztályfőnök kötelessége. 

Szakmai munkaközösségeknek átadható jogkörök 

 a helyi tanterv kidolgozása, módosítása, 

 a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, 

 továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, 

 a jutalmazásra, kitüntetésre való javaslattétel, 

 a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése, 

 a szakmai munkaközösség vezető véleményezése. 

A beszámolási kötelezettség a munkaközösség-vezető kötelessége. 

4.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 

4.2.1. A szakmai munkaközösségek célja 

Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és 

szakmai munkára, annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai 

munkaközösségeket hoznak létre. 

A szakmai munkaközösség tagjai saját tevékenységük irányítására, koordinálására 

munkaközösség-vezetőt választanak, akit az intézményvezető bíz meg a feladatok 

ellátásával. 
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4.2.2. A szakmai munkaközösségek feladatai: 

 javítják, koordinálják az intézményben folyó nevelő-oktató munka szakmai 

színvonalát, minőségét, 

 fejlesztik, tökéletesítik szakterületük módszertani eljárásait, 

 támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi 

közösséget, 

 kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók 

ismeretszínjét, 

 végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek 

kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését, 

 szervezik a pedagógusok továbbképzését, 

 javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai 

előirányzatainak felhasználására, 

 javasolják az iskolában használandó tankönyveket, taneszközöket, 

 végzik a nevelőtestület által átruházott feladatokat, 

 a munkaterv alapján részt vesznek az intézményben folyó szakmai munka belső 

ellenőrzésében, a pedagógusteljesítmény-értékelésében, 

 véleményezik a pedagógus-álláshelyek pályázati anyagát, 

 az intézménybe újonnan kerülő pedagógusok számára azonos vagy hasonló 

szakos pedagógusmentort javasolnak szakterületükön, aki figyelemmel kíséri az 

új kolléga munkáját, és tapasztalatairól negyedévente referál az intézmény 

vezetőinek, 

 kísérje figyelemmel az intézményvezető kijelölése alapján a gyakornokok 

munkáját támogató szakmai vezetők munkáját, segítse a gyakornokok 

beilleszkedését. 

4.2.3. Az intézmény szakmai munkaközösségei 

 alsós munkaközösség 

 felsős munkaközösség 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 nyelvi munkaközösség 

4.2.4. A szakmai munkaközösség-vezetők jogai és feladatai: 

A szakmai munkaközösség tagjai tanévenként saját szakmai tevékenységük 

irányítására, koordinálására kimagasló felkészültségű és jól szervező munkaközösség-

vezetőt választanak. 

A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség 

tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival 

kapcsolatban. 

A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az intézményvezető 

bízza meg, aki tevékenységéért havonta fizetendő pótlékba és órakedvezményben 

részesül. 
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A munkaközösség-vezetők munkájukat a SzMSz mellékletében található munkaköri 

leírás alapján végzik. 

A munkaközösség-vezetők további feladatai és jogai: 

 összeállítja - és a munkaközösség elé terjeszti elfogadásra - az intézmény 

pedagógiai programja alapján a munkaközösség éves munkaprogramját, 

 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a munkaközösség szakmai 

munkájáért, értekezletet hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti 

előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést 

kezdeményez az intézmény vezetője felé, 

 elbírálja, és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez 

igazodó tanmeneteit, 

 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről, 

 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a munkaközösségi tagok jutalmazására, 

kitüntetésére, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezetők felé, 

 az iskolai nevelő-oktatói munka színvonalának javítása, a gyorsabb 

információáramlás biztosítása érdekében a munkaközösség-vezetők kötelesek a 

rendszeres konzultációra, 

 a munkaközösség-vezetők legalább negyedéves rendszerességgel beszámolnak 

munkájukról az intézményvezetőnek, 

 a munkaközösség vezetője az intézményvezető megbízására a 

pedagógusteljesítmény-értékelés rendszerében szakmai ellenőrző munkát, 

továbbá óralátogatásokat végez, tapasztalatairól beszámol az intézmény 

vezetésének. 

 

4.2.5. Szombathelyi Tankerületi Intézményközi Gyógypedagógus Munkaközösség  

 A szakmai munkaközösség jogköre 

o Az intézményközi szakmai munkaközösség dönt 

a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 

b) szakterületén (az SNI tanulók oktatását-nevelését érintően) a 

nevelőtestületek által az intézményközi munkaközösségnek átruházott 

kérdésekről, 

c) a tankerületi szinten az SNI tanulók számára megszervezett tanulmányi, 

kulturális és sport versenyek programjáról. 

o Az intézményközi szakmai munkaközösség véleményezi – szakterületét 

érintően (az SNI tanulók oktatását-nevelését érintően) –a nevelési-oktatási 

intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a 

továbbfejlesztésére. 
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 Az intézményközi szakmai munkaközösség véleményét be kell szerezni – 

szakterületét érintően (az SNI tanulók oktatását-nevelését érintően) – 

a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 

b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, 

tankönyvek, segédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 

c) a felvételi követelmények meghatározásához, 

d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához. 

 A szakmai munkaközösség tagja és vezetője (az együttnevelést segítő pedagógusok) 

az őket delegáló intézmény belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is részt 

vehetnek, ha köznevelési szakértőként nem járhatnak el.  

 A szakmai munkaközösség – az együttműködésben résztvevő köznevelési 

intézmények SZMSZ-ében meghatározottak szerint – gondoskodik a pedagógus-

munkakörben foglalkoztatott, együttnevelést segítő gyógypedagógusok nevelő-

oktató munkájának szakmai segítéséről.  
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5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 

5.1. A nyitvatartás rendje 

5.1.1. Az intézmény nyitva tartása 

 A tanév során az iskolában a tanítás, hétfőtől-péntekig 745 – 1715 óra között 

zajlik. 

 Az intézmény nyitva tartása minden munkanap 6:00 – 19:00 

 Szombaton és vasárnap az intézmény – rendezvény hiányában – zárva van. A 

zárásért a karbantartó és a takarító a felelős. A szokásos nyitvatartási rendtől 

való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt, kérelem alapján. 

 Az intézmény tanítási idejű nyitva tartása alatt a vezetőnek az iskolában kell 

tartózkodnia. Ha ez nem lehetséges, a helyettesítési rendben kijelölt 

közalkalmazott felel az intézmény biztonságos működéséért, akinek felelőssége 

és intézkedési jogköre – eltérő rendelkezés hiányában –  

o a működéssel, 

o a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő, 

o az azonnali döntést igénylő  

ügyekre terjed ki.  

 Szünetek időtartama alatt nyitva tartás csak az intézményvezető engedélyével 

szervezett programok alkalmával.  

 A tanévközi tanítási szünetekben, az iskolában az ügyelet biztosított. A 

gazdasági ügyintéző, iskolatitkár és a technikai dolgozók ezeken a napokon is 

beosztásuknak megfelelően az épületben tartózkodnak.  

 A nyári szünetben előre meghatározott ügyeleti napokon 8-12 óra között az 

irodában ügyeletet tart az iskola intézményvezetője. 

 Az intézmény területe a felügyelet alá tartozó tanulók számára tanítási idő alatt 

csak a leadott írásos vezetői, vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el!  

5.2. A tanév helyi rendje 

5.2.1. A tanév rendjének meghatározása 

Az általános rendről a miniszter tanévenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét a 

nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervében az érintett közösségek 

véleményének figyelembe vételével. 
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5.2.2. A tanév rendje és annak közzététele 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: 

 a nevelőtestületi értekezletek időpontját, 

 az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját, 

 a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

 a tanítási szünetek (őszi, téli, tavaszi) időpontját – a miniszteri rendelet keretein 

belül, 

 a vizsgák (javító, osztályozó) rendjét, 

 a bemutató órák és foglalkozások rendjét, 

 a nyílt napok megtartásának rendjét. 

A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanári 

faliújságon is meg kell jeleníteni. 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a munka és 

balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a 

tanulókkal, az első szülői értekezleten, pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a 

nyitva tartás és a felügyelet időpontjait az intézmény bejáratánál ki kell függeszteni. A 

fentiek időpontjait az intézmény éves munkaterve tartalmazza. 

5.3. A tanítási napok rendje 

5.3.1. A tanítási órák rendje 

Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban 

levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével kijelölt tantermekben. 

A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama)  

8:00-tól 15:50-ig tart.  

A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik, 

nulladik óra nem tartható. 

Indokolt esetben az intézményvezető rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A 

tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai 

jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. A 

tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az 

intézményvezető tehet. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend 

tartalmazza. 

5.3.2. Az óraközi szünetek rendje 

Az óraközi szünetek időtartama a házirendben feltüntetett csengetési rend szerinti. Az 

óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. 

Minden szünet ideje alatt – a tanulók egészsége érdekében – a tantermekben szellőztetni 

kell teljes légcserével. Az óraközi szünetet a tanulók lehetőség szerint az udvaron 

töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére. A dupla órák az intézményvezető 
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engedélyével – az óraközi szünet eltolásával – tarthatók, de a pedagógus köteles 

felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig. 

A 6. óra utáni 55 perces óraközi szünet egyes tanulócsoportoknak ebédidőt is jelent. A 

tanulóknak felügyeletet biztosítunk. Az étkezést 1230 és 1410 óra között kell 

lebonyolítani. 

5.3.3. Az intézményi felügyelet rendszabályai 

Az egészségvédő és biztonsági rendszabályokat – a munka és balesetvédelmi szabályzat 

követelményeit, - fokozottan kell érvényesíteni az intézményre bízott gyermekek, 

tanulók esetében. A fiatalok biztonsága, testi épségének megóvása nagy felelősségű, 

kiemelt feladat. 

A közoktatási intézmény felelőssége miatt meg kell valósítani a tanulók folyamatos, az 

egész nyitvatartási időtartamra kiterjedő felügyeletét! 

Az épületben és a szabadban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat! Az intézmény 

tanévenként az órarend függvényében felügyeleti rendet határoz meg. A beosztásért az 

intézményvezető a felelős. 

A felügyeletre beosztott pedagógus és a hiányzó ügyeletest helyettesítő pedagógus 

felelős az ügyeleti területen a házirend megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. Konkrét 

feladataikat az ügyeleti rend tartalmazza.  

Az órarend szerinti kötelező tanítási órák, és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a 

tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel Az óraközi 

szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók felügyeletét az 

ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok és diákok látják el. 

Pedagógus ügyelet 

 745 - 800 óra között, későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben pedagógus 

ügyelet van. A tanítás befejezésével a hazautazást az ügyeletes nevelők 

irányítják. 

 Az ügyeletes nevelők beosztása külön történik, figyelemmel a pedagógusok 

egyenletes terhelésére. 

 A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletes pedagógus 

jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló 

halaszthatatlan intézkedések megtételére. 

 A távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik 

felelősséggel az intézmény rendjéért. 

 

A tanulói ügyeleti rendszer szabályai a házirendben találhatók. 

A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az 

intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők.  
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5.4. Az intézmény munkarendje 

5.4.1. A vezetők intézményben való tartózkodása 

Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben 

tartózkodnia. Ezért az intézmény vezetője és helyettese heti beosztás alapján látják el az 

ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén a SzMSz-ban 

rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt. 

5.4.2. A közalkalmazottak általános munkarendje 

Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét - a 

hatályos jogszabályok betartásával – az intézményvezető állapítja meg. A 

közalkalmazottak munkaköri leírásait az intézményvezető készíti el. Minden 

közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartani az általános munka- és 

balesetvédelmi szabályokat és a házirendet. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény 

megbízott munkatársa adja. 

A középvezetők tesznek javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenő idő 

figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a 

közalkalmazottak szabadságának kiadására. 

5.4.3. A pedagógus munkarendje 

A pedagógus teljes munkaideje heti 40 óra, amely 32 óra kötött munkaidőből, vagyis a 

nevelő-oktató munkával, és a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A munkabeosztások 

összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a pedagógusok 

egyenletes terhelése. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az 

intézményvezető-helyettes állapítja meg, - az intézményvezető jóváhagyásával. A 

tanórák (foglalkozások) elcserélését az intézmény vezetője engedélyezi. A pedagógus 

köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni.  

A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen kérvényeznie kell, hogy 

feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A tantervi anyagban való 

lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén – lehetőség szerint – 

szakszerűen kell helyettesíteni. 

A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola tanári szobáiban kell 

tartani. A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra 

megkezdése előtt negyed órával jelezni kell az intézmény vezetőjének. 

A pedagógusok számára – a tanítással lekötött óraszámon felüli – tanítási (foglalkozási) 

órák megtartása, egyéb feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, 

- a szakmai munkaközösség vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások 

során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai 

felkészültségét 
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5.4.4. A nem pedagógus munkakörűek munkarendje 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők helyettesítési 

rendjét az intézményvezető állapítja meg. Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál 

figyelembe kell venni a közoktatási intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az 

alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, 

távolmaradásukról értesíteni kell az intézményvezetőt. 

A távollévők helyettesítési rendjét úgy kell megszervezni, hogy a hiányzó kolléga 

feladatainak időszakos ellátása ne jelentsen aránytalan terhelést. Biztosítani kell a 

feladatok szükséges szakértelemmel való ellátását! 

5.4.5. Dolgozók megbízásának és kijelölésének elvei 

Az alkalmazottak feladatokra való kijelölésének és megbízásának, a munkabeosztások 

összeállításának alapelvei: 

 az intézmény zavartalan feladatellátása, 

 a dolgozók egyenletes terhelése, 

 a rátermettség és alkalmasság, 

 a szükséges szakmai felkészültség. 

A 3 hónapnál hosszabb időtartamra vonatkozó megbízást (pl. állandó helyettesítés, 

pedagógusok kötelező óraszám feletti tanítása, munkatervi feladat ellátása, stb.) az 

intézményvezető adja, a munkaközösség-vezetők javaslatai segítségével.  

5.4.6. A tanulók munkarendje 

A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a SzMSz 

mellékletében található házirend határozza meg. 

A házirend szabályait a nevelőtestület – az intézményvezető (intézményvezető) 

előterjesztése után – az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. 

A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény 

valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 
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6. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

6.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások 

6.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igénye, szükségletei 

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Tanórán kívüli foglalkozások tartását a 

tanulók közössége, a Szülői Szervezet, továbbá a szakmai munkaközösségek 

kezdeményezhetnek az intézményvezetőnél. 

A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény szeptember első hetében hirdeti meg, 

és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig választhatnak. A 

foglalkozásokra írásban kell jelentkezni az iskola által kibocsátott jelentkezési lapon a 

szülők aláírásával. 

A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel 

kötelező. A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az erre kijelölt 

munkaközösség-vezető rögzíti az iskola órarendjében, terembeosztással együtt. 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

 tanulószoba, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 sportkör, 

 felzárkóztató foglalkozások, 

 tehetségfejlesztő foglalkozások, 

 továbbtanulásra felkészítő foglalkozások, 

 nyelvvizsgára felkészítő foglalkozások. 

6.1.2. Szakkörök 

 Az iskola hagyományainak megfelelő szakköröket hirdet meg, de a tanulók és a 

szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A szakköri foglalkozásokra a 

szorgalmi időszak keretén belül lehet jelentkezni. 

 A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók 

érdeklődésétől függően indítja az iskola. 

 A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen 

ingyenesen igénybe vehető, a szakmai munkaközösség és a szülői szervezet 

véleményének meghallgatásával az intézményvezető dönt. 

 A szakköri foglalkozások legkésőbb szeptember 15-én kezdődnek és a szorgalmi 

időszak végéig tartanak. 

 A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges, a jelentkezés 

egész évre szól. 

 A foglalkozások időtartama 45 perc. 
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 A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. amely az e-

naplóban nyomon követhető.  

 A szakkört vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki felelős a 

szakkör működéséért. 

 A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi 

osztályzatában.  

 A szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja. 

6.1.3. Énekkar 

Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek, személyiségének 

igényes fejlesztése és színpadképes produkciók létrehozása. Az énekkar a szorgalmi 

időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti kétszer 45 perces időbeosztással 

működik. A tanulók önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a 

karvezető dönt. Az énekkar vezetője az intézményvezető által megbízott kórusvezető 

tanár. Az énekkar biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, 

ezért működésének költségeit az iskola viseli. 

6.1.4. Sportkörök 

A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a 

sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat tartunk. Az iskola a nem kötelező 

tanórai foglalkozások megszervezéséhez rendelkezésre álló időkeret terhére szervezi 

meg az iskolai sportkör foglalkozásait.  

Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (labdarúgás, kézilabda) 

edzéseken és versenyeken való részvételre. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét 

a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes, de 

törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. 

6.1.5. A könyvtár 

A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár 

működik. Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon 

nyitvatartási idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a 

folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár 

használati rendje intézkedik. 

6.1.6. Felzárkóztató foglalkozások 

A felzárkóztató foglalkozások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A felzárkóztató foglalkozást az intézményvezető 

által megbízott pedagógus tartja. Az első négy évfolyam felzárkóztató foglalkozást 

órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára kötelező jelleggel történnek. 

Az ötödik évfolyamtól a felzárkóztató foglalkozást differenciált foglalkoztatással – 

egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel – a szaktanárok 

javaslatára történik. 
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6.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások 

6.2.1. Versenyek és bajnokságok 

A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken valamint bajnokságokon 

való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges. 

Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken 

vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a 

szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A 

szervezést az ezzel a feladattal megbízott munkaközösség-vezetők irányítják.  

6.2.2. Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások 

Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat szervez, melyeknek célja – a 

pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban – hazánk tájainak és kulturális 

örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése. 

A kirándulások az iskola munkaterve alapján tervezhetők. Az osztálykirándulás 

tervezetét (időtartam, útvonal, program, közlekedési eszköz, szálláshely, étkezés módja, 

létszám, kísérők neve, stb.) írásban kell leadni az osztályfőnöki munkaközösség-

vezetőnek. A kirándulásokat az intézményvezető engedélyezi a felelős pedagógus 

kijelőlésével. 

A kirándulások úti célját, programját az intézményi kirándulási program alapján kell 

összeállítani úgy, hogy a tanulók teljes tanulmányi idő végére megismerhessék szűk, 

majd távoli környezetük nevezetességeit.  

A tanulmányi kirándulásokat az adott osztály osztályfőnöki tanmenetében kell tervezni. 

Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás 

szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat.  

A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program 

zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két fő. Gondoskodni kell 

az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésekről is. 

6.2.3. A külföldre utazásokra vonatkozó szabályok 

Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és 

csoportos külföldi utazáshoz, – amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, 

sport és tudományos rendezvény – az intézményvezető engedélye szükséges. A 

kérelmet egyéni utazás esetén a szülő, csoportos utazás esetén a külföldre utazásért 

felelős csoport vezetője az utazás előtt legalább egy hónappal az intézményvezetőnek 

írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi 

tartózkodás időpontját, útvonalát, szálláshelyét, a résztvevő tanulók számát, 

névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket. 
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6.2.4. Kulturális intézmények látogatása 

Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a 

tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb 

tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az intézményvezető 

engedélye szükséges. A kulturális rendezvények látogatása az anyagi vonzatok miatt a 

szülők engedélyéhez kötött, ezért az információkat előzetesen be kell jegyezni a 

tájékoztató füzetbe (program, időtartam, helyszín, várható költség).  

6.2.5. Egyéb rendezvények 

6.2.5.1. Az iskola tanulói közösségei (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök) egyéb 

rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához 

akkor kell kérvényt benyújtani az intézmény vezetőjéhez, ha tanulók az iskola 

helyiségeit kívánják igénybe venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama 

érinti a tanítási időt.  

6.2.5.2. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 

szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez 

igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. 

7. A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE 

7.1. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok 

7.1.1. Az épület rendje 

Az épület főbejárata mellett címtáblát, a tantermekben Magyarország címerét kell 

elhelyezni. Az intézményekre a Kormány 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelete szerint 

meghatározott méretű zászlót kell kitűzni. 

Az intézmény teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden 

személy köteles: 

 a közösség tulajdonát védeni, 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, 

 az iskola rendjét és tisztasását megőrizni, 

 az energiával és szükséges anyagokkal takarékoskodni, 

 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, 

 a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

7.1.2. Biztonsági rendszabályok 

Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt nyitvatartási idő alatt is a 

szaktantermeket, szertárakat és egyéb helyiségeket zárva kell tartani. 

A karbantartó gondoskodik a zárak használhatóságáról. A bezárt termek kulcsát a tanári 

szobában kell leadni. 
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A szaktantermeket a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja.  

A tantermek zárását tanítási idő után a takarító, az épület nyitvatartási ideje után a 

bejárat ajtaját és kapuját szintén a takarító zárja, akinek feladata, hogy az elektromos 

berendezéseket áramtalanítsa. 

Az intézmény védelmét a zárva tartás alatt riasztó rendszer biztosítja, amelynek nyitása 

és a zárása, az arra kijelölt személyek feladata. 

A nevelési-oktatási intézményben egyrészről nyitott, másrészről a intézményben 

meghatározott időbeosztáshoz kapcsolódó munka folyik. Az intézménnyel 

jogviszonyban nem állók (ideértve a szülőket is) belépése, illetve benntartózkodása nem 

zavarhatja a nevelő-oktató munkát. Különleges védettséget kell biztosítani azokra a 

helyiségekre, amelyekben a tanulók nevelése, illetőleg oktatása folyik.  

Figyelemmel kell lenni 

 a tanulók védelmére, 

 az intézményi vagyon megóvására, 

 az intézmény működéséért felelős vezető megfelelő tájékoztatására. 

Idegenek az épületbe – vagyonvédelmi és biztonsági okok miatt – csak az ügyeletes 

nevelő, illetve gazdasági ügyintéző kellő tájékozódása után léphetnek. A látogató 

köteles megnevezni a látogatott személyt, vagy jövetele célját és az épületben 

tartózkodás várható időpontját. A vendégekről időpont szerinti nyilvántartást kell 

vezetni.  

7.2. A helyiségek és berendezésük használati rendje 

7.2.1. Az alkalmazottak helyiséghasználata 

A dolgozók az intézmények helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és 

olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, 

és az intézmény egyéb feladatainak ellátását. Kötelesek betartani mindenütt a 

munkavédelmi és balesetvédelmi szabályzat előírásait. Ha az intézményi alkalmazott a 

nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az 

intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának 

megjelölésével. 

7.2.2. A tanulók helyiséghasználata 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és 

azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A szaktantermekben a tanulók 

csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok 

jelenlétével. Tanítási idő után a tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett 

diákkör keretében tartózkodhatnak az iskolában – a házirend betartásával. 

7.2.3. A szaktantermek használati rendje 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban külön helyiséghasználati 

rendet kell kifüggeszteni. 
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A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az 

intézményvezető hagyja jóvá. 

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza: 

 a szaktanterem típusa, neve, 

 a terem felelősének neve és beosztása, 

 a helyiségben tartózkodás rendje, 

 a használati engedélyhez kikötött berendezési tárgyak felsorolása, 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek használatához. 

7.2.4. A berendezések és felszerelések használata 

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni 

abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetben a bútorok 

(székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros 

pedagógus, osztályfőnök) engedélyéhez kötött, de a bútorokat épségben, eredeti 

helyükre kell visszatenni annak, aki elhozta. 

A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata – oktatástechnikai eszközök, 

elektronikus berendezések, stb. – csak használati utasítás betartásával engedélyezett.  

Ha a közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt 

írásban kell kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi 

felelősségről elismervényt ír alá. A kiviteli engedély csak az intézményvezető 

aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. A kiviteli 

engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági 

irodában kell leadni és iktatni. A másik példányt a gazdasági ügyintéző őrzi, majd 

megsemmisíti a berendezés visszaszolgáltatásakor.  

7.2.5. Karbantartás és kártérítés 

A karbantartó felelős a tantermek, szaktantermek és más helyiségek balesetmentes 

használhatóságáért és az eszközök karbantartásáért.  

Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a gazdasági ügyintézőnek 

tudomására hozni a hiba megjelölésével. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket 

külön jogszabály alapján selejtezni kell. 

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban 

előidézett kárt a károkozónak meg kell téríteni. 

Az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak 

meg kell téríteni a kártérítési szabályok szerint. 
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7.2.6. Bérbeadási rend 

Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytat, melynek fő 

formája a vagyon bérbeadása. A helyiségek, létesítmények berendezések bérbeadásáról 

– nem veszélyeztetve az alapfeladatok ellátását – az intézményvezető gondoskodik az 

érintettek véleményének kikérésével. A konkrét esetben az intézményvezető bérleti 

szerződés aláírásával dönt a körülményekről. 

A bérleti szerződésben ki kell kötni a bérlő számára az épületben tartózkodás idejét, a 

bérleti díjat, a rendeltetésszerű használat módját, a bérlő kártérítési kötelezettségét, a 

beengedés módját (felelősét). Általában a terembérlőknek a bérbeadásra kijelölt termek 

kulcsát a gazdasági ügyintéző adja át a bérleti szerződésben megjelölt időtartamra.  

7.3. Könyvtárhasználati rend 

7.3.1. A könyvtár és célja 

A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, 

a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és 

használatát, a könyv és könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító szervezeti egység.  

A könyvtár művelődési jellege miatt valamennyi diák és pedagógus kulturális érdekét, igényeit 

szolgálja, ezért fejlesztése, a könyvtáros munkájának támogatása kiemelt az intézmény 

szervezeti egységei közül. A könyvtár minőségi működése nélkülözhetetlen: 

 a megalapozott tudás elsajátításához, 

 a sokoldalú művelődéshez, 

 a fiatalok személyiségének, érzelmi világának fejlődéséhez, 

 a kulturált magatartás kialakulásához. 

Az iskolai könyvtár működési rendjét részletesen tartalmazza a SzMSz mellékletét képező 

könyvtár szervezeti és működési szabályzata, valamint a gyűjtőköri szabályzata. A 

gyűjtőköri szabályzatot – elfogadása előtt – az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 

szakértővel véleményeztetni kell.  
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8. INTÉZMÉNYI EGÉSZSÉGNEVELÉS 

8.1. Az egészségügyi felügyelet rendje 

8.1.1. Egészségügyi prevenció: az iskolaorvosi ellátás 

Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi 

intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. Az intézményvezető és az iskolaorvos 

közötti szerződéses megállapodás alapján az iskola- egészségügyi ellátás a 

következőkre terjed ki: 

 a tanulók törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

 a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése, 

 könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, 

 színlátás és látásélesség vizsgálat, 

 fogászati kezelés (szakrendelőben) 

 pályaalkalmassági vizsgálatok végzése, 

 egészségügyi felvilágosítás tartása, 

 a konyha, étterem, tornaterem, mosdók, WC-k, egyéb helyiségek egészségügyi 

ellenőrzése, 

 a beteg tanulók aktuális orvosi kezelése, 

 a tanulók a körzeti védőnő által végzett higiéniai-tisztasági szűrővizsgálatra 

évente 2 alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálatra. 

A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére 

az éves egészségügyi terv tartalmazza. A kapcsolattartásért felelős intézményvezető 

tájékoztatja az aktuális egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik 

gondoskodnak osztályuk tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenésről. 

Az intézmény tanulói az iskolaorvosi rendelési idő alatt orvosi ellátásban 

részesülhetnek, heti 1 alkalommal. (csütörtök 1000 - 1200) Védőnő fogadja a gyerekeket 

egészségügyi problémáikkal kapcsolatban minden héten, az iskolában feltüntetett 

fogadó időben. 

Az iskolaorvosi ellátást úgy kell szervezni, hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb 

mértékben zavarja.  

8.2. Testi nevelés és egészséges életmód 

8.2.1. Testnevelés és egészségfejlesztő testmozgás 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot: 

azon belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük – a 

kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások keretében - a szervezett testmozgást, 

tekintettel az intenzív testi fejlődésben levő fiatalkorúak nagy mozgásigényére. 

Biztosítjuk: 
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 a tanulók mindennapi testedzését, 

 a játékos egészségfejlesztő testmozgást, 

 az iskolai sportkör működését, 

 a könnyített testnevelést a rászorulóknak. 

A tanulók hetente az órarendbe illesztetten testnevelés órákon vesznek részt. A 

testnevelő tanár tömegsport és sportkör keretében tart testedzéseket. A tanulókat 

testnevelés óráról – szakorvosi vélemény alapján – csak az iskolaorvos mentheti fel. Az 

írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

8.2.2. Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 

A tanulók egy részét – egészségi állapota miatt – az iskolaorvos könnyített- vagy 

gyógytestnevelés foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló 

részt vesz az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat – 

állapotától függően – nem végez. A testnevelő differenciált foglalkozása biztosítja a 

megfelelő gyakorlatok végzését. 

Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat gyógytestnevelés 

foglalkozásokra utalja.  

8.2.3. Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 

Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti 

nevelésprogramja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és 

a konkrét feladatokat. Különösen meg kell ismertetni a tanulókkal az alkalmazás 

szintjén: 

 a testi- lelki harmónia összefüggéseit, 

 az egészséges életmód, stresszmentes életvezetés jellemzőit, 

 a helyes táplálkozás és a testmozgás jelentőségét, 

 a szenvedélybeteg állapot lényegét és az elkerülés módját. 

A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi 

felvilágosítást. Az iskolaorvos az osztályfőnök kérésére felvilágosító előadásokat tart. 

Az iskolaorvos és a védőnő fogadja, és tanáccsal látja el a tanulókat a rendelési időben 

egyéni problémáikkal kapcsolatban is. Különösen fontos, hogy a tanulók 

 az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, 

droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.), és 

 a szenvedélybeteg állapotról, annak alattomos kialakulásáról az életkorúknak 

megfelelő módon tájékozódhassanak.  
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9. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ 

TEVÉKENYSÉG 

9.1. Az iskola ifjúság és gyermekvédelmi felelőse, az osztályfőnökök és az iskolavezetés 

bevonásával részt vesz a tanulók veszélyeztetettségének a megelőzésében és 

megszüntetésében.  / 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet értelmében. / 

9.2. Ha a veszélyeztetettség okait közösen nem tudja megszüntetni, felveszi a kapcsolatot a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a megelőző rendszerhez kapcsolódó 

szervezetekkel. 

9.3. Beavatkozást igénylő esetekben családlátogatást, ritkább esetekben a Gyermekjóléti 

Szolgálat bevonásával környezettanulmányt végzünk. Szükség szerint a Nevelési 

Tanácsadóhoz fordulunk tanácsért. 

9.4. Rendszeres kapcsolatot tartunk a veszélyeztetett tanuló mellé rendelt pártfogóval. Részt 

veszünk az esetmegbeszélésen, családlátogatásokon közösen. 

9.5. Az iskola gyermekvédelmi felelőse nyilvántartást vezet a veszélyeztetettség okairól, az 

adatok változását egész évben folyamatosan figyelemmel kíséri és nyilvántartja. 

9.6. A tanulókat és szüleiket szeptember 10-ig a tájékoztató füzet útján írásban tájékoztatjuk 

az ifjúságvédelmi felelős személyéről, valamint fogadóórájának időpontjáról. Délelőtt 

a tanulók kereshetik fel problémáikkal. Külön szülői fogadóórát tartunk az erre kijelölt 

helyiségben. 

9.7. Jól látható helyre kitesszük - még szeptemberben - a gyermekvédelmi rendszerhez 

tartozó intézmények és hatóságok nevét, címét, telefonszámát azért, hogy iskolán kívül 

még milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel problémáikkal 

a tanulók és szüleik pl: - Gyermekjóléti Szolgálat, Ifjúsági lelkisegély telefon, 

Drogambulancia, Átmeneti otthon, 

9.8. A tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén a polgármesteri hivatalok jegyzőihez 

fordulunk, felhívjuk a polgármester figyelmét, kérjük a család segélyezését az 

önkormányzat rendelete alapján. 

9.9. A következő segélyezési formákat javasoljuk az önkormányzat számára: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 tankönyvtámogatás, 

 egyéb rendkívüli segély. 

9.10. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúságvédelmi prevencióra. 

9.11. A gyermek és ifjúságvédelmi munkában az iskola partnerei: 

 Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Vöröskereszt 

 Rendőrség ifjúságvédelmi felelőse. 
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10. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

10.1. A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható gépek, 

eszközök 

 A tanuló által nem használható gépek, eszközök azok, amelyek jogszabályban, 

használati utasításban veszélyesnek minősülnek. 

 A 10 évesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható 

eszközök, gépek: 

o törpefeszültséggel működő forrasztópáka 

o 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű, úgynevezett 

„pillanat”-forrasztópáka 

o villamos háztartási gépek 

o segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz 

 Pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép. 

10.2. Teendők bombariadó esetén 

 Telefonon történt bejelentés alapján vagy idegen és ismeretlen csomag észlelése 

esetén a rendőrség értesítése. 

 Feladatok a rendőrség érkezéséig: 

o az épület kiürítése a tűzriadó kiürítési tervének megfelelően, 

o szükség esetén közművek lezárása, 

o a tanulók biztonságos elhelyezése és felügyeletük biztosítása, 

o a helyszín biztosítása a rendőrség kiérkezéséig. 

 Az épület átvizsgálása után a további teendőkről az intézményvezető intézkedik. 

10.3. Az intézmény dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek 

megelőzésében, illetve baleset esetén 

10.3.1.   Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

10.3.2.   Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével   

kapcsolatban: 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkabiztonsági 

szabályzat, valamint a tűzvédelmi és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 A NAT és az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell 

a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos 

ismereteket, rendszabályokat és viselkedési normákat. 
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 A nevelők a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint beosztásukban 

meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, 

folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset 

megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

 Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó, előírásokat, egyes 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és elvárható 

magatartásformákat. Az osztályfőnöknek feltétlenül foglalkozniuk kell a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályzatokkal a következő esetekben: 

o A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, melynek során 

ismertetnie kell: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, 

- a házirend balesetvédelmi előírásait, 

- a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat, a menekülés rendjét, 

- a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. 

o Tanulmányi kirándulások, túrák előtt 

o Rendkívüli esemény után 

o A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívnia a tanulók 

figyelmét 

 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű 

feladat, illetve tanórán, vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti 

veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira. 

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés 

időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel 

meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákon (testnevelés és sport, fizika, 

kémia, technika és életvitel) baleset megelőzési feladatait a munkabiztonsági 

szabályzat tartalmazza. 

 Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi 

feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen 

ellenőrzi. 
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10.3.3.   Az iskola dolgozóinak feladata a tanulóbalesetek esetén: 

 A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, 

vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő 

intézkedéseket: 

o a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell 

hívnia, 

o a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie, 

o minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az 

iskola intézményvezetőjének. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlevő többi nevelőnek is 

részt kell vennie. 

 A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 

csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott 

esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással 

meg kell várnia az orvos segítségét. 

 Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola 

intézményvezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztáznia kell a 

balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A 

vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló 

balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedést végre kell hajtani. 

10.3.4.   A tanuló– és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége: 

 A tanuló- és gyermekbalesetekről a jegyzőkönyv kitöltése elektronikus úton 

történik. A kiskorú gyermek szülőjének egy példány kiadásra kerül, egy példány 

az intézmény baleseti nyilvántartóba kerül. 

 Az iskola igény esetén biztosítja a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

képviselőjének részvételét a baleset kivizsgálásakor. 

 Minden balesetet követően fel kell hívni a tanulók figyelmét a hasonló balesetek 

megelőzésére. 

10.4. Az iskolai utazások, utaztatások rendje 

 A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők 

biztonságos utazása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó 

cégektől minden esetben előzetesen írásos nyilatkozatot kérünk arról, hogy a 

szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, 

valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik 

érvényes okmányokkal. A nyilatkozat beszerzése az utazás megkezdése előtti 

napig történjen meg. 
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 Az utaztatási szerződések megkötésekor figyelni kell arra, hogy amennyiben a 

gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23 óráig, azt a 

személyszállítást végző gépkocsivezetők pihenése érdekében meg kell szakítani. 

Éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közötti idősávban a gépkocsivezetőknek pihenőt kell 

tartaniuk ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre. 

 Az intézmény vezetőjének minden esetben megfelelő információval kell 

rendelkeznie az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről, valamint 

rendelkeznie kell pontos és teljes körű utaslistával, amelyen szerepelnek a 

törvényes képviselők elérhetőségei is.  

 Mindennemű utazás megszervezése esetén kötelező az utazás megkezdése előtti 

héten az utazás előkészítése. Ennek részei: ajánlatok bekérése 

szülők/tanulók/nevelőtestület tájékoztatása, adminisztráció, közvetítés a külsős 

utazásszervezővel. Felelőse: a mindenkori munkatervben az adott programnál 

nevesített személy. 

 A tanulók biztonsága érdekében az utazás megkezdése előtt biztonsági 

intézkedések megtétele kötelező: 

 írásos tájékoztatás a programról a szülőknek (ki, hol, mikor) 

 szóbeli tájékoztatás az utazás körülményeit érintő magatartási 

elvárásokról, vészhelyzeti teendőkről: pl.: ülőhely, biztonsági öv, 

kapaszkodók, ablakok és szellőzőnyílások, vészkijárat, poggyász 

elhelyezése stb. 

 A kísérő pedagógusok minden esetben kötelesek tájékoztatni az 

intézményvezetőt az utazás közben bekövetkező bármilyen forgalmi zavarról, 

útakadályról, illetve az utazás befejezéséről. 

 A többnapos, és a külföldi utazásokon résztvevő tanulóknak az utazás idejére 

minden esetben utasbiztosítás kell kötnie az intézménynek. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulókat minden esetben kártérítési kötelezettség 

terheli az általa okozott károkért. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulóknak okozott kárért minden esetben a 

kártérítési felelősség általános szabályai szerint járunk el. 
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11. AZ ISKOLA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK BELSŐ 

ELLENŐRZÉSE 

11.1. Ellenőrzési célok, területek, értékelés 

11.1.1. Belső ellenőrzési célok és típusok 

A munkavégzés tartalmának, színvonalának és az eredmények belső vizsgálatának 

célja, hogy: 

 biztosítsa a vezetőknek a megfelelő mennyiségű és minőségű információt, 

segítse a vezetői irányítást, a döntések megalapozását, 

 jelezze az alkalmazottaknak és a vezetőknek a pedagógiai, gazdasági és jogi 

követelményektől való eltérést, 

 megszilárdítsa a belső rendet és fegyelmet, 

 tárja fel a szabálytalanságokat, hiányosságokat, mulasztásokat, 

 biztosítsa az intézmény pedagógiai, gazdasági, pénzügyi és munkaügyi előírások 

szerinti működését, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosságot. 

Átfogó az ellenőrzés, ha az adott tevékenység egészére irányul, áttekintő módon értékeli 

a pedagógiai feladatok végrehajtását, azok összhangját. 

A célellenőrzés: egy adott részfeladat, s azon belül egy vagy több meghatározott 

probléma feltárására irányul eseti jellegű vizsgálat. 

A témaellenőrzés: azonos időben, több érintettnél ugyanarra a témára irányuló, 

összehangolt összehasonlító vizsgálat. Célja az általánosítható következtetések levonása 

az intézkedések érdekében. 

Utóellenőrzés: egy korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések 

végrehajtására, az eredmények felülvizsgálatára irányul. 

11.1.2. A pedagógiai ellenőrzés területei 

A pedagógiai tevékenység területén kiemelkedő ellenőrzési feladatok: 

 a pedagógiai program feladatainak végrehajtása, 

 a helyi tanterv megvalósítása, 

 a munkatervi feladatok határidős megvalósítása, 

 a nevelés-oktatás tartalmának, színvonalának viszonyítása a 

követelményekhez, 

 a pedagógusok szakmai és módszertani munkájának vizsgálata, 

 valamennyi dolgozó munkafegyelmének ellenőrzése,  

 a tanulók elméleti, gyakorlati tudásának, képességeinek, magatartásának és 

szorgalmának felmérése, értékelése, 

 a törzskönyvek, haladási és mulasztási naplók folyamatos, szabályszerű 

vezetésének ellenőrzése, 

 a túlórák, helyettesítések pontos megállapítása, 

 a tanulószobai nevelőmunka hatékonysága, 
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 a javító, osztályozó vizsgák szabályszerű lefolytatása, 

 a szakmai felszerelések, a szertárak berendezéseinek szabályszerű használata, 

 a tanulók egészség- és balesetvédelmi, tűzrendészeti oktatása, 

 a fenntartó által előírt ellenőrzések végrehajtása, 

 az OKÉV által meghatározott ellenőrzések elvégzése. 

11.1.3. Értékelő (realizáló) megbeszélés 

Az ellenőrzési jelentés leadását követő héten értékelő megbeszéléseken kell 

megállapítani a vizsgálat tapasztalatait. A feltárt hiányosságokat és a kedvező 

tapasztalatokat is célszerű bemutatni és értékelni. Az értékelő megbeszéléseken mindig 

rá kell mutatni 

 a hibák és a mulasztások jellegére, 

 a rendszerbeli okokra, 

 az előidéző körülményekre, 

 a felelős személyekre. 

A megállapított hiányosságok megszüntetésére, a megállapítások hasznosítására, az 

ellenőrzött tevékenység javítására vonatkozó intézkedési javaslatokat is az értékelő 

megbeszélésen egyeztetik. 

Az értékelő megbeszéléseken részt vesznek: az ellenőrzést végző személyek, az 

ellenőrzött terület felelős vezetője és az intézményvezető által kijelölt személyek.  

11.1.4. Az ellenőrzést követő intézkedések 

Az értékelő megbeszélés után a szükséges szóbeli vagy írásbeli intézkedéseket a felelős 

munkaközösség-vezető, vezető köteles elvégezni. Intézkedik: 

 a hibák, hiányosságok javításáról, 

 a káros következmények ellensúlyozásáról, 

 a megelőzés feltételeinek biztosításáról, 

 az intézményvezető és az érintett kollégák tájékoztatásáról, 

 a felelősség vizsgálatáról, annak módjáról, 

 a kedvező tapasztalatok alapján a megfelelő elismerésről. 

Kirívó szabálytalanság vagy hiányosság esetén – az intézményvezető-helyettes 

javaslatára – az intézmény vezetője rendeli el a szükségesnek ítélt intézkedéseket. 

10.5. Vezetői és hatásköri ellenőrzés 

11.2.1. Az intézményvezető ellenőrzési tevékenysége 

Az egyszemélyes felelős vezető a belső ellenőrzés irányítója. Ellenőrzési joga mindenre 

kiterjed: az összes alkalmazottra, munkavégzésükre, és a teljes intézményi működésre. 

Az intézményvezető ellenőrzési feladatai: 

 biztosítja az ellenőrzési rendszert: a tárgyi és személyi feltételeket, 

 határidőket ad az éves ellenőrzési ütemterv és az ellenőrzési programok 

összeállítására, 
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 megköveteli a belső ellenőrzési rendszer hatékony működését, 

 megtartja (megtartatja) az értékelő megbeszéléseket, 

 elrendeli az ellenőrzéseket, a számonkérést, az intézkedéseket. 

Ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörére, különösen: 

 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására, 

 a pedagógusok és más közalkalmazottak munkafegyelmére, 

 a pedagógiai program megvalósítására: 

o a nevelési célok és a tantervi követelmények megvalósítására, 

o a tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra, 

o a foglalkozások, tanórák eredményességére, 

o a pedagógus viselkedésére: a tanulókkal való törődésre, 

o a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok ellátására, 

o a tanulói munka, a füzetek vezetésének értékelésére. 

 a pedagógusi ügyelet feladatellátása, pontossága, 

 a határidők pontos betartására, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére, 

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére: 

o a tanulói adminisztráció ellátására, 

o a nyilvántartások, a statisztikák vezetésére, 

o az értékelések készítésére. 

11.2.2. Intézményvezető helyettes hatásköri ellenőrzése 

A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység szerves része. A vezetők alapvető feladata 

a beosztott alkalmazottak munkájának és területének a folyamatos ellenőrzése. A 

vezetői ellenőrzés az intézmény hierarchikus felépítésének megfelelően megosztottan 

történik. 

Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes ellenőrzéseinek le kell fedniük a 

teljes intézmény működését. A vezetők hatáskörét és ellenőrzési körét munkaköri 

leírásuk tartalmazza. 

Ellenőrzési területe kiterjed teljes hatáskörére, különösen: 

 a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak betartása, 

 az intézményvezetői utasítások, döntések, intézkedések végrehajtása, 

 tanügy-igazgatási, szaktárgyi, módszertani, statisztikai, számviteli és egyéb 

belső végrehajtási utasítások megtartása, 

 a határidős feladatok teljesítése, 

 az alkalmazottak munkavégzésének színvonala, pontossága, 

 a pedagógusi ügyelet feladatellátása, pontossága, 

 a határidők pontos betartására, 

 a tanórán kívüli tevékenységekben való részvételre, 
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 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára, 

 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére, 

 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére, 

 a tanügyi dokumentáció vezetésére: 

o a tanulói adminisztráció ellátására, 

o a nyilvántartások, a statisztikák vezetésére, 

o az értékelések készítésére. 

11.2.3. A munkaközösség-vezető ellenőrző feladatai 

A szakmai munkaközösség-vezető középvezető, teljes ellenőrzési jogkörrel rendelkezik 

a munkaközösség tagjai felett. Felelős a munkaközösségi tevékenység szervezéséért, a 

szakmai, tantárgy-pedagógiai irányításáért és az ellenőrzésért.  

Ellenőrzési feladatai: 

 a tanterv színvonalas megvalósítása, 

 a reális követelményrendszer kidolgozása, alkalmazása, 

 a tanmenetek tantervhez igazodó elkészítése, 

 a munkaközösségi munkaterv összeállítása és megvalósítása, 

 tantárgyi és egyéb versenyek megszervezése és lebonyolítása, 

 tanulmányi, kulturális pályázatok kiírása, elbírálása, a tanulói részvétel segítése, 

 a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások színvonalas 

megtartása, 

 a szertárak fejlesztése, leltározása, selejtezése, 

 a taneszközök karbantartása, rendelési listájának összeállítása, 

 az anyagok célszerű és takarékos felhasználása, 

 a tanügyi dokumentáció és az adminisztráció ellátása: nyilvántartások, 

statisztikák, értékelések vezetése, 

 a pedagógus munkájával összhangban álló következetes értékelés. 
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12. A TANULÓK FELVÉTELE ÉS MENTESÍTÉSE 

Az iskolai Pedagógiai Program következő fejezeteiben található a részletes kidolgozás. 

3. 4. A magasabb évfolyamra lépés feltételei (112-113. oldal) 

 A tanulói jogviszony (114. oldal) 

  3. 5. Az iskolába jelentkező tanuló felvételének elvei  

13. AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA 

Azokat az eseményeket, melyek pozitív hatással vannak az egész közösségre, 

megkülönböztetett hovatartozást fejeznek ki, hagyományoknak tekintjük és ápoljuk. Az 

iskola hagyományainak, nemzetiségi jellegének ápolása, ezek bővítése, valamint az 

iskola jó hírnevének megőrzése, öregbítése minden tagjának joga és kötelessége. 

A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a tanulók nemzeti identitástudatát 

és hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet 

formálását szolgálják. A felelős közös cselekvés a fiatalokat egymás iránti tiszteletre 

neveli. 

13.1. Tanulói szinten 

Ünnepélyek: 

 Évnyitó és tanévzáró ünnepély 

 Október 6. Megemlékezés az aradi vértanukról 

 Október 23. 56-os forradalom és szabadságharc, a Köztársaság  

                                 kikiáltásának napja 

 Március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 

 Február 25. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak 

                                 emléknapja 

 Április 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja 

 Június 4.  Nemzeti összetartozás napja 

Sportversenyek: 

 Mikulás Kupa 

 Teremfoci bajnokságok 

 Jó tanuló, jó sportoló verseny 

 Sportnap szülők bevonásával 

 Nemzetiségi Kupa 

 Városkörnyéki iskolák közötti kézilabda és focibajnokságok 

Egyéb rendezvények: 

 Kapcsolattartás testvériskolákkal 

 A magyar népmese napja 

 Állatok világnapja / rajzpályázat / 
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 Nemzetiségek napja 

 Iskolai vers- és mesemondó verseny 

 Nyílt nap a leendő első osztályosoknak 

 Nyílt napok   

 Környezetvédelmi nap (Föld Napja - Madarak és fák napja)  

 Farsang 

 Anyák napja 1-4. évfolyamon 

 GRAJAM horvát dalfesztivál 

 Családi-nap  

 Tanulmányi kirándulások 

 Táborozás 

13.2. Felnőtt dolgozók szintjén 

 tantestületi szakmai kirándulás 

13.3. Szülők szintjén: 

 rendezvényeken, ünnepségeken való részvétel 

13.4. A hagyományápolás további formái 

Az iskola honlapján rendszeresen megjelennek az iskola oktató-nevelő munkájával, 

programjaival kapcsolatos aktuális hírek, amelyet pedagógusok, diákok szerkesztenek.  

13.5. Hagyományőrző feladatok, külsőségek 

13.5.1. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok 

A hagyományápoló feladatokat, időpontokat, felelősöket a munkaterv határozza meg. 

Alapelv, hogy a rendezvényekre, ünnepélyekre való megfelelő színvonalú pedagógusi 

felkészítés és tanulói felkészülés – a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve 

– egyenletes terhelést adjon. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók 

részvétele kötelező, az alkalomhoz illő és gondozott öltözékben.  

13.5.2. Kötelező viselet: 

Az intézményi ünnepélyeken a pedagógusnak és a diákoknak egyaránt ünneplőruhában 

kell megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, 

vagy követésre méltó személyei iránt.  

Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

 Lányok: fehér blúz, sötét alj vagy nadrág  

 Fiúk: fehér ing, sötét nadrág (nem farmer).  
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14. ALÁÍRÁSI ÉS PECSÉTHASZNÁLATI JOGKÖR 

14.1. Aláírási joga az intézményvezetőnek van.   

14.2. Pecsétet az intézményvezető és esetenként megbízott személyek használhatnak: 

 bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az 

osztályfőnök, 

 vásárlások, ügyintézés esetén a megbízott személy. 

Pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. 

Használaton kívüli pecsétet el kell zárni. 

15. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 

Az adatkezeléssel kapcsolatos előírásokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. A köznevelési 

törvény 2. sz. melléklete határozza meg a nyilvántartható tanulói adatok körét, a 

közalkalmazottakról nyilvántartható adatokat pedig a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 5. sz. melléklete rögzíti.  

A SzMSz kötelező melléklete az adatkezelési szabályzat, melynek célja az 

adatkezelésben érintett tanulók és alkalmazottak egyértelmű és részletes 

tájékoztatása az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 

 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

 az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, 

 az adatkezelés időtartamáról, illetve 

 arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

Az adatkezelési szabályzat elkészítésénél a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot 

egyetértési jog illeti meg. 

16. REKLÁMTEVÉKENYSÉG AZ INTÉZMÉNYBEN 

Intézményünkben tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha 

 a reklám tanulóknak szól, és 

 az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti 

tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze.  
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17. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, mellékletei 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával 

és a köznevelési törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, valamint a 

fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

Az egyéb működési kötelezettségeket a fenntartó által kiadott szabályzatok határozzák 

meg. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a következő mellékletekkel rendelkezik: 

1. A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

2. Közalkalmazotti szabályzat 

3. Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

4. Fegyelmező intézkedések 

5. Intézményi Tanács ügyrendje 

 

 

  


















