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1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, és a szervezeti
és működési szabályzat hatálya
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:
Meghatározza a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és a Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola, mint tagiskola szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső
rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat és azokat a rendelkezéseket,
amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai
programjában rögzített cél- és feladatrendszer ésszerű és hatékony megvalósítását
szabályozza.
1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának főbb jogszabályi alapjai az alábbi
törvények és rendeletek illetve ezek módosításai:
Törvények:
• 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
• 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
Kormányrendeletek:
• 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról.
• 110/2012. kormányrendelet a nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
• a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet
• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
• a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003
(XII. 17.) Korm. rendelet
• a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendelet
Miniszteri rendeletek:
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• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
• 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
• 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
• a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI
rendelet
• a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási
jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet
• a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.)
EMMI rendelet
• 27/1998 (VI:10.) MKM rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetéséről és kiadásáról
• az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről
1.2 Az intézmény törvényes működését meghatározó egyéb dokumentumok
• Szakmai alapdokumentum
• Pedagógiai program
• Szervezeti és működési szabályzat
• Házirend
• A mindenkori tanév munkaterve
1.3 A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, személyi és időbeli hatálya
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az intézmény fenntartójának egyetértése után, az
intézmény vezetőjének jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Az elfogadáskor
a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat
és az Intézményi Tanács. Ezzel az ezt megelőző Szervezeti és Működési Szabályzat
érvénytelenné válik.
A Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatok
(intézményvezetői utasítások) előírásainak betartása az intézmény minden közalkalmazottjára
és tanulójára, valamint az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra nézve egyaránt
kötelező.
A Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésének időpontja: 2021. szeptember 01. és
visszavonásig érvényes.
1.4 Többletkötelezettség
A szervezeti és működési szabályzat betartásával nem hárul többletkötelezettség sem a
fenntartóra, sem a működtetőre.
1.5 A Szervezeti és Működési Szabályzat megtekintése
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Az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata megtekinthető az intézményvezetői irodában, a
könyvtárban, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben
bármikor tájékoztatással szolgálnak a szabályzattal kapcsolatban.

2. Az intézmény alapadatai
2.1 Az intézmény általános jellemzői
Az intézmény neve
Címe
Az intézmény típusa
OM azonosító:
Az alapító okirat száma, kelte
Tagintézmény

Címe
Tagintézmény telephelyei

Gróf Széchényi Imre Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
8623 Balatonföldvár, Gábor
Áron utca 1.
közös igazgatású köznevelési
intézmény
201336
2013. január 30.
Gróf Széchényi Imre
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Ránki
György Alapfokú Művészeti
Tagiskolája
8623 Balatonföldvár, Gábor
Áron utca 2.
 8613 Balatonendréd,
Szabadság utca 20-22.
 8636 Balatonszemes,
Gárdonyi Géza u. 1.
 8624 Balatonszárszó,
Vörösmarty u. 6.

Fenntartója:

Klebelsberg Központ 1054
Budapest, Bajcsy – Zsilinszky
út 42-46

Működtetője:

Siófoki Tankerületi Központ
8600 Siófok Szépvölgyi utca 2.

Jogállása:

a Klebelsberg Központ jogi
személyiségű szervezeti
egységeként működő
köznevelési intézmény
(önálló jogi személy)
szervezeti egységgel,
gazdálkodó szervezettel,
hozzárendelt költségvetési
szervvel nem rendelkezik

Gazdálkodásának formája:
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Működési területe:
Nyilvántartási száma:
Az intézményt létesítő
szakmai alapdokumentum
utolsó módosításának kelte:
Alapításának éve:
OM azonosító száma:
KIK azonosító száma:

2.2 Az intézmény besorolása
A szakfeladat megnevezése

Balatonföldvár város és
Kereki, Szántód, Bálványos,
Kőröshegy községek területei
K12542
2019.09. 05.

1957.
201336
001

Száma

Alapfokú oktatás


Köznevelési intézményben tanulók nappali 091211
rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai 1-4. évfolyamon



Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 091212
nappali rendszerű nevelése, oktatásának
szakmai feladatai (1-4.évfolyam)



Köznevelési intézményben tanulók nappali 092111
rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai
feladatai (5-8.évfolyam)



Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 092112
nappali rendszerű nevelése, oktatása (58.évfolyam)
Alapfokú művészeti oktatás

091240

2.3 A köznevelési intézmény alapfeladatai, feladatellátási rendje
2.3.1 Alapfeladatok
 Az alapfokú nevelés-oktatás biztosítása.
 Magasabb óraszámú angol/ német nyelv oktatása a PP órakeretében rögzítve.
 Úszásoktatás sportlétesítménnyel való megállapodás alapján.
 A tanulók (képességének és tehetségének megfelelően) felkészítése a középiskolai
illetve a szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.
 A tanulók és szülők érdeklődése, igénye szerinti egyéb foglalkozások biztosítása
(felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, tanulószobai foglalkozás, napközis
ellátás, sportköri foglalkozások, szakkörök).
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 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása.
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás.
 Iskolai könyvtári szolgáltatás nyújtása.
2.3.2 Kiegészítő tevékenységek
 Felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, valamint
a szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások szervezése.
 A tanulók tankönyvvel való ellátásának megszervezése.
 Iskolai helyiségek, tornaterem, sportpályák bérbeadása.
2.3.3 Speciális képzési formák
 Idegen-nyelv oktatásban: angol, igény szerint német
o évfolyamtól a választott nyelvből csoportbontás (jelentkezők számát figyelembe
véve)
o 5. osztálytól képességek alapján csoportalakítás évfolyamonként;
 Alaptantárgyakból / matematika, anyanyelv / nívócsoportos oktatás lehetősége
 Felzárkóztatás és tehetséggondozás 1-8. évfolyamokon a kialakult rendszerben;
 8. évfolyamon alaptantárgyakból előkészítő foglalkozások;
 gyógytestnevelés a rászorulók igényeinek megfelelő foglalkozás és csoportszámban;
 kiemelt informatika-oktatás csoportbontással, informatikai és kommunikációs
technikák előtérbe állítása.
2.3.4 Feladatellátási rendje
Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
 általános iskolai nevelés-oktatás
o alsó tagozat
o felső tagozat
 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléseoktatása beszédfogyatékos, látássérült, hallássérült, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanuló
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki
György Alapfokú Művészeti Tagiskolája
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
 Alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ág
tanszakok: fafúvós, rézfúvós, billentyűs, ütős, zeneismeret




Táncművészeti ág:
tanszak: néptánc
Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki
György Alapfokú Művészeti Tagiskola Telephelye
8613 Balatonendréd, Szabadság utca 20-22.
Táncművészeti ág:
tanszak: néptánc
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Nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális
tanulólétszám:


Gróf Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8623 Balatonföldvár,
Gábor Áron utca 1.
Felvehető maximális tanulólétszám: 370 fő



Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
Felvehető maximális tanulólétszám a feladatellátási helyen: 300 fő







o Alapfokú művészetoktatás-zeneművészeti ág:180 fő
o Táncművészeti ág: 120 fő
Felvehető maximális tanulólétszám a telephelyen: 80 fő
Iskolatípusonként az évfolyamok száma:
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 1-8.
évfolyam
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ránki György
Alapfokú Művészeti Tagiskolája:
o Zeneművészeti ág:1-12. évfolyam
o Táncművészeti ág: 1-12 évfolyam

A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga:
feladatellátási hely szerint
pontos cím: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 1.
 helyrajzi szám: 1.307 hrsz.
 hasznos alapterület: 3.058 m2
 jogkör: vagyonkezelői jog KIK
pontos cím: 8623 Balatonföldvár, Gábor Áron utca 2.
 helyrajzi szám: 1.167 hrsz.
 hasznos alapterület: 172 m2
 jogkör: vagyonkezelői jog KIK
2.3.5 A köznevelési intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
Az iskola önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkezik.
Az intézmény az alapfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem végez.
2.3.6 Az intézményben használt bélyegzők:
Körbélyegző:
Intézményi adatok:
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Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: Az intézményvezető és az intézményvezető
helyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, az
osztályfőnökök és az osztályozó vagy javító vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek
törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beíráskor.
2.3.7 Kiadományozás és képviselet
Kiadományozásra az intézményvezető jogosult, az intézményben az aláírási joga van, melyet
rendkívüli esetekben átruházhat az intézményvezető-helyettesekre.
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Művészeti Iskola vezetője jogosult az intézmény
hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként helyetteseire vagy a tagintézmény-vezetőre
átruházhatja.
A tagintézmény-vezető aláírási jogköre a tagintézményi feladat ellátási helyen tanulói, szülői
értesítésekre és a szakmai kompetencia körébe tartozó ügyekre terjed ki.
A kiadmányozás és a képviselet szabályait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
2011-től megjelenő és érvénybe lépő szabályzatai, rendelkezései és elnöki utasításai
tartalmazzák, amelyek az iskola titkárságán megtekinthetők.
Az intézményvezető kiadmányozza:
 a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése, a fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása kivételével az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos
munkáltatói intézkedések iratait;
 a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben
helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló
munkáltatói intézkedést;
 az egyéb szabályzatban meghatározott, a szervezeti egység jogi személyiségéhez
kapcsolódó kötelezettségvállalásokat;
 az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat,
megkereséseket, egyéb leveleket;
 az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek
kiadmányozási jogát az elnök a maga vagy a KIK központi szerve, szervezeti egysége,
illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn;
 a közbenső intézkedéseket;
 a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat,
a központi illetve a területi szerv által kért adatszolgáltatásokat.
Az intézményvezetőt kinevezett/megbízott helyettese, távolléte vagy akadályoztatása, illetve a
vezető-helyettesi tisztség betöltetlensége esetén az intézmény belső szabályzatában kijelölt
személy, ennek hiányában az illetékes tankerület igazgatója által megbízott közalkalmazott
helyettesíti. A helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.
Az utasítás, ügyrend, más belső szabályzat, munkaköri leírás vagy írásbeli kijelölés alapján
helyettesítést ellátó személyt e minőségében megilleti a kiadmányozás joga.
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Az iskola képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben
átruházhatja más személyre, szervezetre.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.
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3. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:

az alapító okirat

a szervezeti és működési szabályzat

a pedagógiai program

a Házirend
Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi
dokumentumok:

a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),

egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
3.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja.
3.2 A pedagógiai program
Az intézmény szakmai működését, feladatait – a Nemzeti Alaptanterv alapján – a pedagógiai
program határozza meg. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a
Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:

Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó
nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26.§ (1) bekezdésében
meghatározottakat.

Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.

Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és
taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes
igénybevétele biztosításának kötelezettségét.

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és
formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének
követelményeit, továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye,
magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.
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A közösségfejlesztéssel,
kapcsolatos feladatokat.

az

iskola

szereplőinek

együttműködésével


A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát,
az osztályfőnök feladatait.

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
helyi rendjét.

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai
gyakorlásának rendjét.

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé.
3.3 Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre
beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét az iskolai közösségek munkatervei alapján az intézmény
vezetője készíti el, a nevelőtestületi elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév
helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni az Intézményi
Tanács, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az
informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az
intézményben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
3.4 A tantárgyfelosztás
A tantárgyfelosztás tanügyigazgatási dokumentum, amit minden évben az intézményvezető
állít össze. Tartalmazza évfolyamonként a tanulócsoportokat és a csoportbontásokat, az
óraterv alapján tartandó tantárgyakat, az alkalmazott pedagógusok név szerinti feladatait: a
megtartandó tanórákat, foglalkozásokat és mindezek intézményi szintű összesítését. A
tantárgyfelosztás a pedagógus munkarend alapokmánya: a feltüntetett, kötelező óraszámba
beszámítható feladatok összegzésével magában foglalja az intézmény pedagógiai
tevékenységét, időkeretét.
Az összeállítás elvei:
 a Pedagógiai Programunkban meghatározott éves óraszám alapján készül,
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 a tervezet az előző tanév végén elkészül, amit ismertetünk a pedagógusokkal,
 az alakuló értekezleten végleges döntés születik az osztályfőnökök, szaktanárok
személyéről,
 a szaktárgyak elosztása a lehetőségekhez mérten, felmenő rendszerben történik,
 az idegennyelvoktatásban a magyar nyelv és irodalom valamint a matematika
tantárgy oktatásában törekszünk
csoportbontás megvalósulására
 4-5. évfolyamon testnevelés órán biztosítjuk az úszásoktatást,
 a munkaközösségeken belül a terhelés egyenletes legyen,
 a tantárgyakat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus oktassa,
 figyelembe vesszük a jogszabályban meghatározott órakedvezményeket,
 a fejlesztő foglalkozások: tehetséggondozás, korrepetálás elosztása egyenletes legyen
a két tagozaton,
 szakkörök tervezése a pedagógusok terhelhetőségét figyelembe véve és a tanulók és
szülők igényei szerint.
3.5 Az órarend
Az órarend tanügyigazgatási dokumentum, amit tantárgyfelosztás alapján az
intézményvezető helyettesek készítenek el, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanulói
órarend, a nevelői órarend és a terembeosztás egymással egységet képez.
Az órarendkészítés elvei:







elsődleges szempont a tanulók egyenletes terhelésének figyelembe vétele,
a tantárgyak heti elosztása egyenletes legyen,
ahol kívánatos, ott a dupla óra biztosítása (testnevelés óra keretében úszásoktatás),
a tanároknak naponta legalább két órája legyen,
a tanulók napi terhelése a tantárgyak nehézségétől függően alakuljon,
a szaktantermek, informatika terem, nyelvi labor, tornaterem kihasználtsága optimális
legyen,
 a csoportbontások megoldása,
 a kollégák szakmai kéréseinek lehetséges figyelembe vétele.
3.6 Felügyeleti beosztás (ügyeleti rend)
A pedagógusi felügyelet célja a biztonságos intézményi környezet megvalósítása. A
tapasztalatlan gyermekek, a fejlődő diákok életkorukból adódóan korlátozottan
cselekvőképesek, csökkent belátásúak. A közoktatási 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.
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A felügyeleti beosztás órarendhez igazodó tanügyi dokumentum, amely a teljes nyitvatartási
időtartamban név szerint jelöli ki ügyeletre a pedagógusokat. (Rendezvények esetén aktuálisan
módosul.)
3.7 Az intézményi alapdokumentumok nyilvánossága
Az intézmény Pedagógiai Programja, Szervezeti és Működési Szabályzata, Házirend az
intézményvezetői irodában, az iktatóban, az iskolai könyvtárban és az iskola honlapján
kerülnek elhelyezésre.
A dokumentumok nyilvánosak, melyek hivatali időben, illetve a könyvtár nyitvatartási
idejében megtekinthetők.
Átfogó, intézményi szintű felvilágosítást a dokumentumokkal kapcsolatban előzetes időpont
egyeztetés után az intézményvezető, vagy helyettesei adhatnak.
Az intézményegységek vezetői saját egységük programjairól, működési szabályzatairól,
Házirendjéről adnak tájékoztatást. A beiratkozás rendjét a munkatervben rögzített terv szerint
ismertetik.
3.8 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
A tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény alapján:
Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola tankönyvfelelőse a felelős. Az iskola éves
munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben:
 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.
A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az iskola
intézményvezetője megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 a felelős dolgozók feladatait,
 a szükséges határidőket,
 a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét.
Az iskola intézményvezetője minden év április 1-jéig – az osztályfőnökök, valamint a gyermekés ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – tájékoztatja a szülőket arról, hogy a jogszabályok
alapján a következő tanévben milyen feltételekkel juthatnak tankönyvekhez.
Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú
tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó
készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai
munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a
megrendelésre kerülő tankönyveket.
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a tartós
tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására
fordítja.
A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolai szülői
szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.
Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt kiskorú tanuló
esetén a szülőnek az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a
tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával.
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A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptember elején a
könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A diákok tanév befejezése
előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév közben felvett tankönyveket
a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának
megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű
használatából származó értékcsökkenést.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
3.9 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
3.9.1 Az elektronikus úton előállított dokumentumok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az
intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer
használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi
dokumentumok papír alapú másolatát:
 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,
 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,
 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az
igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
3.9.2 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje
Iskolánkban e-napló – került bevezetésre. Az e-KRÉTA rendszert alkalmazzuk.
Az iskolánkban használatos digitális napló elektronikusan előállított és tárolt adatként
kezelendő. Az elektronikus naplóba az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai
és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Az adatok tárolása internet alapon történik. A
digitális napló elektronikus úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák
tananyagát, a hiányzókat, valamint a tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülők
értesítését. Féléves gyakorisággal elektronikusan tárolni kell a tanulók által elért félévi, év végi
eredményeket, a tanulók igazolt és igazolatlan óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló
előbb felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell
írnia, az iskola körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a
tanulónak vagy a szülőnek. A tanév végén a digitális napló által generált anyakönyvből papír
alapú törzskönyvet kell kiállítani, amelynek adattartalmát és formáját jogszabály határozza
meg. Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és
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igazolatlan órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot iskolaváltás vagy a tanulói jogviszony
más megszűnésének eseteiben.
3.10 Teendők rendkívüli események esetén
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti.
Rendkívüli eseménynek minősül különösen:


a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),



a tűz,



a robbantással történő fenyegetés.

Amennyiben az iskola bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne
tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására,
köteles azt azonnal közölni az iskola intézményvezetőjével, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel.
 Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:


az iskola intézményvezetője,



intézményvezető-helyettesek,

 A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell


az intézmény fenntartóját,



a katasztrófavédelmi hatóságot,



tűz esetén a tűzoltóságot,



robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,



személyi sérülés esetén a mentőket.

A rendkívüli esemény észlelése után az intézményvezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengetéssel kell riasztani,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A
veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében
található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy
más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
 A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:


Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást
tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.)
tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
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A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az
épület elhagyásában segíteni kell!



A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e
esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A nevelőnek a tanulókat a
tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor meg kell számolnia!

 Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett
épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az
alábbi feladatokról:





a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,



a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,



a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,



az elsősegélynyújtás megszervezéséről,



a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek stb.) fogadásáról.

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola
intézményvezetőjének vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:


a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,



a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,



az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),



a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,



az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,



az épület kiürítéséről.

 A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell
eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója
köteles betartani!
 A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott
szombati napokon be kell pótolni.
 A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
intézményvezetői utasítás tartalmazza.
 A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért,
valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény intézményvezetője a felelős.
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 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola intézményvezetője a felelős.
 A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára
kötelező érvényűek.
 A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:


intézményvezetői irodák,



gazdasági iroda



tanári szoba

4. Az intézmény szervezeti felépítése
4.1 Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését az alábbi ábra tartalmazza.

4.2 Az iskola vezetése
4.2.1 Az iskola vezetősége
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Az intézmény vezetőségét az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek és a
középvezetők alkotják. A középvezetők az egyes szervezeti egységek munkájának
irányításában vesznek részt, félévente írásbeli beszámolási kötelezettséggel tartoznak a
nevelőtestületnek.
Az iskola vezetőségének a tagjai:

az intézményvezető

az intézményvezető helyettesek

a szakmai munkaközösségek vezetői

a Diákönkormányzatot segítő pedagógus

SZM összekötő

a Közalkalmazotti tanács elnöke
A középvezetők feladata, jogköre és felelőssége
 A középvezetők véleményezési és javaslattevő joggal rendelkeznek, és
döntenek mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt
szükségesnek látja.
 Munkájukat a munkaköri leírás, valamint az intézményvezető és az
intézményegység vezető utasításai alapján végzik.
 A középvezető ellenőrzéseiről, tapasztalatairól beszámol közvetlen
vezetőjének, kiemelkedő jelentőségű ügyben a intézményvezetőnek.
 Abban az esetben, ha az egész intézmény munkáját érintő kérdés, probléma,
javaslat merül föl, az intézményvezetőt tájékoztatni kell erről.
 Az intézményegységek középvezetői félévenként beszámolási kötelezettséggel
tartoznak a nevelőtestületnek.
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő
joggal rendelkező testület. A vezetőség megbeszéléseket tart az aktuális feladatokról, kéthavonta,
illetve szükség esetén aktualizált időpontban. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az
iskolavezetőségi értekezleteket az intézményvezető készíti elő és vezeti.
Az iskola vezetősége a tanév előkészítésének folyamatában, a tantervi változások vagy az iskola
pedagógiai programját érintő szakmai fejlesztések esetén javaslattevő, véleményező, döntést
előkészítő jogokkal rendelkezik.
Az iskola vezetőségének a tagjai az éves ellenőrzési tervben foglaltak szerinti ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.
4.2.2 Az intézményvezető
Az intézmény élén az intézmény vezetője áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Két
intézményvezető helyettes segíti az iskola vezetésével összefüggő feladatai ellátásában.
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős
az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja az
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átadott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az munkavállalók foglalkoztatására,
élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője
felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének
működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért (tűzvédelmi
és balesetvédelmi jogszabályok alapján), a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a
tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Feladatkörébe tartozik még
a pedagógusok továbbképzésének megszervezése, az Intézményi Tanácskel, az SZMK-val, a
Közalkalmazotti Tanáccsal és a Diákönkormányzattal való együttműködés biztosítása.
Gondoskodik a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megünnepléséről. A
Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét
esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja.
Az intézményvezető részletes munkaköri feladatait a fenntartó által kiadott munkaköri leírás
tartalmazza.
Az intézményvezető munkájának értékelése
Az intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízás
második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján
értékeli. Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának
ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét figyelembe veszi.
4.2.3 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre
Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőhelyettesek, az iskolatitkár és
a tagintézmény vezető.
Munkájukat munkaköri leírásuk szerint, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása
mellett végzik.
Az tagintézmény-vezető
Vezetői feladatait munkaköri leírása alapján végzi, amely tartalmazza az intézményegységre
vonatkozó speciális feladatokat.
Irányítja, szervezi intézményegysége szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az
intézményegységet. Végzi a vezető részére előírt ellenőrzéseket, valamint az intézmény
Munkavédelmi Szabályzatában és a Tűzvédelmi Szabályzatában előírt feladatokat. Ellátja,
illetve irányítja a pedagógiai, szakmai munka belső ellenőrzését az intézményegységében.
Felelőssége a feladatai ellátásáért, az általa vezetett intézményegység szakmai munkájáért tett
intézkedésekért áll fenn. A jogszabályban meghatározottak szerint végzi a tanügy-igazgatási
feladatokat. Felelős az intézményegység pedagógiai munkájáért, az ellenőrzési, a mérési,
értékelési rendszer működéséért, a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a tanulóés gyermekbalesetek megelőzéséért, a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos feladatok
ellátásáért.
22

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

Az intézményvezető helyettesek
Vezetői tevékenységüket az intézmény vezetőjének közvetlen irányításával végzik. Az
intézményvezető helyetteseket a fenntartó és a nevelőtestület véleményezési jogkörének
megtartásával az intézményvezető bízza meg. Intézményvezető helyettesi megbízást az
intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól.
Az intézményvezető helyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon
területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az
intézményvezető által rájuk bízott feladatokért. Az intézményvezető helyettesek távollétük
vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során
– az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve – bármely olyan döntést meghozhatnak, amely
a távollévő intézményvezető helyettes hatáskörébe tartozik.
Az intézményvezető helyettesek részletes munkaköri feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza.
4.2.4 A vezetők közötti feladatmegosztás
A nevelőtestületet az intézmény vezetője vezeti, az intézményvezető helyettesek
közreműködésével előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és
ellenőrzi végrehajtásukat. A pedagógusok, a nevelő-oktató munkát segítő és a technikai
dolgozók munkáját a vezető és helyettesei egymás között megosztva irányítják és ellenőrzik.
Az iskolatitkár, a pedagógiai asszisztensek és a könyvtáros munkáját az intézményvezető
ellenőrzi, akadályoztatása esetén jogkörét a megbízott vezetőhelyettes veszi át.
4.2.5 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök
Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja
az alábbiakat:
Az oktatási intézményvezető helyettes számára:

az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát,

a vizsgák (osztályozó, javító, különbözeti vizsgák) lebonyolítását,

a szakmai munkaközösségek irányítását, segítését, ellenőrzését,

a helyettesítések megszervezését,

a pedagógiai dokumentumok ellenőrzését,

egyéb ellenőrzéseket az ellenőrzési tervnek megfelelően,

a szülők tájékoztatása céljából kifüggesztett információk ellenőrzését.
A szervezési intézményvezető helyettes számára:

az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az
intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát,

az egészségügyi körülmények betartását és betartatását,
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a munka és tűzvédelmi előírások betartását és betartatását,
az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések jogát,
felügyeleti rend meghatározását,
balesetek megelőzésével kapcsolatos intézkedések ellenőrzését,
baleseti jegyzőkönyvek felvételét.

4.2.6 A vezetők helyettesítési rendje:
Az intézményvezető távollétében az (ebben a sorrendben) az oktatási és a szervezési
intézményvezető helyettesek helyettesítik. Az intézményvezető helyettes hatásköre az
intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok
mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok
végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészben
átruházhatja az intézményvezető helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira.
A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető
helyettesek felhatalmazását.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos
intézkedésben – a fenntartó ad felhatalmazást.
Az intézményvezető és az helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető a
tanulói és pedagógusi közösséggel kapcsolatos aktuális teendők ellátásával az osztályfőnöki
munkaközösség vezetőjét bízza meg. Amennyiben az osztályfőnöki munkaközösség vezetője
nem tudja ellátni a helyettesítést, úgy az intézményvezető az alsós munkaközösség vezetőjét
jelöli ki a vezetői helyettesítésre. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. Ezen időszak
alatt a helyettesítő intézkedési jogköre és felelőssége kizárólag az intézmény zökkenőmentes
működésével, a tanulók és a dolgozók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést
igénylő ügyekre terjed ki.
A tanév szorgalmi időszakán kívül a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetben – amennyiben
karbantartás, felújítás vagy egyéb okokból az iskolát nyitva kell tartani – az intézményvezető
és a helyettesek együttes akadályoztatása esetén - az aktuális feladatok ellátására a
működtetővel történő egyeztetés után az intézmény egyik dolgozóját bízza meg.
4.3 A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje
Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai
feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető- feladata. Az intézményben az
ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez
rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges.
4.3.1 Éves és ötéves terv alapján
 A belső ellenőrzés feladatai
 Megfelelő mennyiségű információ szolgáltatása az intézmény vezetője számára a dolgozók
munkavégzéséről.
 A szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérés feltárása és
jelezése az intézményvezető és a dolgozók számára, illetve annak megelőzése.
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Megfelelő számú adat és tény szolgáltatása az intézmény működésével kapcsolatos belső
és külső értékelések elkészítéséhez





1.

2.
3.

4.

 Az intézményi belső ellenőrzés területei
A törvényes működés ellenőrzése: a szakmai működés körében megfogalmazott
követelmények teljesítése; az egészséges, biztonságos környezet megteremtését
szolgáló szabályok szerinti működés ellenőrzése.
A pedagógusok jogszabályban, intézményi szabályozókban előírt kötelezettségeinek
ellenőrzése szakmai feladatellátásának, és alkalmazotti kötelezettségeinek tekintetében.

 Típusai
Átfogó (komplex) ellenőrzés, mely a tevékenység egészének, vagy az alaptevékenységet
jelentősen befolyásoló részének vizsgálatára terjed ki, és az adott időszakra meghatározott
követelmények teljesítésének megállapítására irányul.
Célellenőrzés, mely a részfeladatok gyakorlati végrehajtásának felmérését, valamint
konkrét esetek, események körülményeinek kivizsgálását realizálja.
Témaellenőrzés, mely az egyes alapvető rendelkezések érvényesülésének, a kialakult
helyzetnek, állapotnak egy, vagy több intézményegységben történő vizsgálatára,
elemzésére, okok feltárására terjed ki.
Utóellenőrzés: a korábban lefolytatott ellenőrzés alapján tett intézkedések végrehajtásának,
a korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolására meghatározott feladatok
teljesítésének visszaellenőrzését szolgálja.

 Alkalmazott módszerek
 Megfigyelés, óra – és/vagy foglalkozáslátogatás.
 Írásos kikérdezés (kérdőív).
 Interjú (lehet egyéni vagy csoportos).
 Dokumentumok elemzése
A megfelelő módszer kiválasztása az ellenőrzés céljától és tartalmától függ.
4.3.2 Az intézményvezető ellenőrző tevékenysége
Az intézmény intézményvezetője az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, a belső ellenőrzés
operatív irányítója. Ellenőrzési joga kiterjed valamennyi szervezeti egységre. Minden évben az
éves munkatervével egyidejűleg, elkészíti a belső ellenőrzési tervét, amely tartalmazza az
ellenőrzés célját, területeit, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését. A belső ellenőrzés
általában meghatározott munkaterv szerint folyik, de az intézményegység-vezető vagy az
intézményvezető rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Gondoskodik a
zavartalan belső ellenőrzési munka feltételeiről.
Az intézményvezető egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
4.3.3 A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak
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Az
intézményegység-vezetők
és
intézményegység-vezetőhelyettesek
a
vezetői
munkamegosztásnak megfelelően végzik ellenőrzési feladataikat:
 Az intézményegységekben folyó szakmai munkát az intézményegység vezető
ellenőrzi.
 Az intézményegységek vezetői saját intézményükben - az éves munkatervükkel
egyidejűleg - önálló belső ellenőrzési tervet készítenek, mely tartalmazza az
ellenőrzés célját, területeit, konkrét tartalmát, módszereit és ütemezését.
 Az
intézményvezető
megbízásának
megfelelően
rendszeres,
illetve
célellenőrzéseket is végeznek.
 Összegzik a pedagógusok beszámolóit az adott időszak munkájáról, és az
intézményvezető által adott szempontok alapján elkészítik egy adott időszak
beszámolóját.
 A pedagógiai tevékenység szervezésében betöltött szerepük szerint ellenőrzési jog
illeti meg a munkaközösség-vezetőket az ügyelet ellátásának, a nevelési
eredményvizsgálatok elvégzésének, az adminisztrációs munka végzésének
ellenőrzése terén.
 Az alkalmi ellenőrző csoportok (BECS) intézményvezetői megbízás alapján,
meghatározott céllal ellenőrző feladatot láthatnak el. A feladat ellátására ellenőrzési
ütemtervet készítenek.
4.3.4 Az ellenőrzésre jogosultak felelőssége
 A tanévre vonatkozó ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni.
 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető, illetve az intézményegységvezetők felelnek.
 Az egyes szakterületek belső ellenőrzésének irányításáért az azzal megbízott
szakmai munkaközösség, tagozat, alkalmi ellenőrző csoport vezetője felel.
 Az ellenőrzés során felmerült hiányosságokkal, problémákkal összefüggő
intézkedésekről intézkedési terv készül. A hibák javításának ellenőrzése
utóellenőrzéssel történik. Felelős: az ellenőrzést végző személy.
 Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – a
tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.
4.3.5 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:









a pedagógusok munkafegyelme,
a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon,
az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
a tanítási óra felépítése és szervezése,
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a tanítási órán alkalmazott módszerek,

a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége,
magatartása a tanítási órán,

az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,

a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a
közösségformálás.
4.4 A kiemelt munkavégzés elismerésének szempontjai
Amennyiben a fenntartó keretet biztosít a dolgozók minőségi munkájának elismerésére, az
alábbi szempontok alapján járunk el.
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik
leginkább megfelelnek az alábbiaknak:
Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el:










sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,
órai munkáját magas színvonalon végzi,
eredményesen készíti föl diákjait a továbbtanulásra és a felvételire,
részt vesz a felzárkóztató tevékenységben és tehetséggondozásban,
aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,
rendszeresen részt vesz a versenyek szervezésében és lebonyolításában,
kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,
tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet,
eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez.

Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába:

részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és
bevezetésében,

részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében,

részt vesz a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú munkájában.
Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a
felzárkóztatásra szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos
feladatait eredményesen végzi:




hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába,
befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,
folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat,
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rendszeres felzárkóztató tevékenységet folytat.

Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el:





következetes osztályfőnöki munkát végez,
eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,
jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat,
adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi.

Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez:

rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és
szervezésében, azokon rendszeresen megjelenik,

érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős
programjainak szervezésében,

részt vesz az iskola arculatának formálásában,

tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez.
Egy esztendőre kizárhatja az iskola intézményvezetője a kiemelt munkavégzésért adható
kereset-kiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:

akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,

akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem
megfelelő végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény
intézményvezetője,

ha osztályzatadási kötelezettségét a naplóellenőrzések során egynél több
alkalommal – számottevő mértékben – írásban kifogásolja az iskola vezetősége.

5. Az intézmény munkarendje
A tanév helyi rendjét a vonatkozó rendeletek alapján a nevelőtestület az éves munkatervben
határozza meg. Az intézményegységek éves munkatervüket önállóan készítik el, összehangolva
feladataikat az intézményi munkatervvel és annak mellékletét képezik.
A tanév helyi rendjét és a kapcsolódó fő feladatokat a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten
véglegesíti, így meghatározásra kerül:
 a nevelőtestületi értekezletek időpontja,
 a rendezvények és ünnepségek módja és időpontja,
 a tanítás nélküli munkanapok programja és időpontja,
 a vizsgák (osztályozó, javító) rendje,
 a tanítási szünetek időpontja (a rendelet kereteihez igazodva),
 a bemutató órák és foglalkozások rendje,
 a nyílt napok megtartásának rendje és ideje,
 nevelési értekezletek időpontja és programja,
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 beiratkozás időpontja,
 tanulmányi versenyek, mérések, vizsgálatok időpontja.
A munkaterv havonkénti feladatsorát, programjait, felelőseit az aktuális hónapra a tanári
faliújságon is meg kell jeleníteni.
A tanév helyi rendjét a munka és balesetvédelmi oktatással az osztályfőnök az első tanítási
héten ismerteti a diákokkal. A szülők tájékoztatására az első szülői értekezleten kerül sor.

5.1 A vezetők benntartózkodásának rendje
Az intézmény vezetője vagy helyettesei közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodnia
abban az időszakban, amikor tanítási órák, tanulóink számára szervezett iskolai rendszerű
délutáni tanrendi foglalkozások vannak. Ezért az intézményvezető vagy helyettesei közül
legalább egyikük hétfőtől péntekig 7.30 és 16.00 óra között az intézményben tartózkodik.
Egyebekben munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő időben
és időtartamban látják el.
A 16 óra után tartott foglalkozások zökkenőmentes működéséért, a tanulók biztonságának
megóvásáért a foglalkozást tartó valamint a délutáni ügyeletet ellátó pedagógus a felelős.
5.2 A pedagógusok munkarendjének hossza, beosztása
A köznevelési intézmény pedagógusai – a június hónap kivételével – heti 40 órás
munkaidőkeretben végzik munkájukat. A heti munkaidőkeret első napja (ellenkező írásos
hirdetmény hiányában) mindenkor a hét első munkanapja, utolsó napja a hét utolsó
munkanapja. Az ötnél kevesebb munkanapot tartalmazó hetek heti munkaideje a munkanapok
számával arányosan számítandó ki. Szombati és vasárnapi napokon, ünnepnapokon
munkavégzés csak írásban elrendelt esetben lehetséges. Munkanapokon a rendes munkaidő
hossza legalább 3 óra, de nem haladhatja meg a 12 órát.
A pedagógusok napi munkaidejüket – az órarend, a munkaterv és az intézmény havi
programjainak szem előtt tartásával – általában maguk határozzák meg. A munkáltató a
munkaidőre vonatkozó előírásait az órarend, a munkaterv, a havi programok kifüggesztése,
illetve a helyben szokásos módon kifüggesztett hirdetés útján határozza meg. Szükség esetén
elő lehet írni a napi munkaidő-beosztást egy pedagógus esetén, vagy pedagógusok
meghatározott csoportja esetén is. A munkaidő-beosztás kihirdetésére ebben az esetben is a
fentiek az irányadók.
5.2.1 A pedagógusok munkaidejének kitöltése
A nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben pedagógus-munkakörökben
dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött
munkaidő) az intézményvezető által - az e törvény keretei között - meghatározott feladatok
ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy
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felhasználását maga jogosult meghatározni. 62.§ (6) A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt
százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb
foglalkozások megtartása rendelhető el.
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv
és a kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a
tanulók érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az intézményvezető rangsorolja,
lehetőség szerint figyelembe veszi.
Nevelési-oktatási intézményben a pedagógus számára a kötött munkaidőnek nevelésseloktatással le nem kötött részében nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő
egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el:
1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének
megszervezése,
4. heti egy órát meghaladó részében a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli
önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,
5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók - tanórai és egyéb
foglalkozásnak nem minősülő - felügyelete,
6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
8. eseti helyettesítés,
9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése,
11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
12. az osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység heti két órát meghaladó része,
13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
15. a munkaközösség-vezetés heti két órát meghaladó része,
16. az intézményfejlesztési és intézményi önértékelési feladatokban való közreműködés,
17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
19. hangszerkarbantartás megszervezése,
20. különböző feladat-ellátási helyeken történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény
telephelyei közötti utazás,
21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai
vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása,
22. a gyakornok felkészülése a minősítő vizsgára, valamint
23. pedagógus-továbbképzésben való részvétel rendelhető el.
A köznevelési intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak a köznevelési intézmény a
fentiek szerint határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével a köznevelési intézményen
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kívül végezhető feladatok ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról –
figyelembe véve a köznevelési törvény 62. § (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől
hatályba lépő meghatározott kötött munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel
kapcsolatos döntéseit – a pedagógus maga dönt.
5.2.2 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
 A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
intézményvezető vagy az intézményvezetőhelyettes állapítja meg a köznevelési
intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások
összeállításánál a köznevelési intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének
biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. A köznevelési intézmény
vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett
javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére.
 A pedagógus köteles 15 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a
munkahelyén (illetve a tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak
helyén) megjelenni.
 A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző
nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni a köznevelési
intézmény vezetőjének vagy helyettesének, vagy a tagintézmény-vezetőnek, hogy
közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen.
 A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor
tanmeneteit az intézményvezetőhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a
helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet szerinti előrehaladást.
 A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusok közül egynek 7:00 órakor, egy másiknak 7:15kor, a többi ügyeletesnek 7:30-kor kell kezdenie ügyeleti munkáját.
 Az „anyanapok” igénybevételére csak írásos kérelem engedélyezése után kerülhet sor.
 A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell
adni a titkárságon.1
 Rendkívüli
esetben
a
pedagógus
az
intézményvezetőtől
vagy
az
intézményvezetőhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb a tanítási óra
(foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra (foglalkozás)
megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az intézményvezetőhelyettes

1

Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul.
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engedélyezi. Erről a foglalkozást tartó pedagógus intézkedési tervet ad le az
intézményvezető-helyettesnek.
 A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén –
lehetőség szerint – szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust
legalább egy nappal a tanítási óra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles
szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint előre haladni, a szakmailag szükséges
dolgozatokat megíratni és kijavítani.
 A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával
összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az
intézményvezető adja az intézményvezetőhelyettes, tagozatvezető és a
munkaközösség-vezető javaslatainak meghallgatása után.
 A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás
érdekében elvégzendő feladatokról.
5.2.3 A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje
A hatályos jogszabályok alapján a pedagógusok kötött munkaideje a köznevelési intézmény
által tanítással lekötött és le nem kötött órákból áll, elrendelt egyéb foglalkozásokból, valamint
a nevelő-oktató munkával összefüggő további feladatokból áll.
Az elrendelt tanítási órák, foglalkozások konkrét idejét az órarend, a havi programok illetve
egyes iskolai programok feladatkiírása tartalmazza, így ezek időpontja és időtartama a
köznevelési intézmény dokumentumaiban rögzített. A köznevelési intézményen kívül
végezhető feladatok időtartamának és időpontjának kimutatásáról munkaidő-nyilvántartást
nem kell vezetnie a pedagógusnak.
A köznevelési intézmény vezetője a pedagógusok számára azokban az esetekben rendelheti el
a munkaidő nyilvántartását, amikor a teljes munkaidő fentiek szerinti dokumentálása vélhetően
nem biztosítható.
5.3. Tantermen kívüli munkarend digitális oktatás idején
A tantermen kívüli munkarend idején biztosítani kell az oktatási feladatok legalább
alapszinten való ellátását. A távoktatás idején a szűkebb időkeret, a megváltozott tanulási
környezet miatt a tantervekben megfogalmazott ismeretek, tevékenységek, módszerek nem
teljesülhetnek maradéktalanul.
Kapcsolattartás a szülőkkel és a diákokkal


Egységes online platform: KRÉTA – DKT, Google MEET, ZOOM, GOOGLE
CLASSROOM - Belépési kódok: tanuló a saját tanulói kódjával lépjen be!
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GOOGLE MEET esetén: e-mail cím megadása elengedhetetlen



Természetesen az információk átadására osztályon belül használható a Messenger, az
email fiókok, zárt osztálycsoportok.

5.3.1 Szabályzat pedagógusok részére



az osztályok a meglévő órarend szerint tanulnak



az online óra kijelölése min. 1 nappal korábban történjen meg



kötelezően online tartandó tanórák száma osztályonként, vagy csoportonként
készségtárgyak kivételével a heti óraszám 50%-a.



Az online tanóra min. 30 perc, képpel és hanggal kell jelen lennie a
pedagógusnak és a tanulónak is



Az adatvédelmi szabályokat be kell tartani (pl. tanóráról nem készülhet
felvétel)



Az órán kötelező a részvétel. A hiányzást regisztrálni kell, a szülő köteles
igazolni.



KRÉTA adminisztráció: A tanórák anyagát be kell írni a házi feladat fülre is. A
tanulókat „üresbe” kell rakni.



Az SNI, és a BTMN tanulók problémáját figyelembe kell venni.



Értékelés: Havonta legalább egy jegyet kell adni tantárgyanként.
A beadandó feladatok elmulasztott határidejének esetén: a KRÉTA rendszeren
keresztül jelzést kell küldeni a szülőnek és a tanulónak. Elfogadható pótlási idő
2 nap. Ha ekkor sincs kész a feladat, az iskolai gyermekvédelmi felelőst
értesíteni kell, aki felveszi a szülővel a kapcsolatot.



j. A pedagógus feladata: tananyag, segédanyag eljuttatása a diákokhoz, a feladatok
ellenőrzése, értékelése
o Munkája során a pedagógus használhatja a meglévő tankönyveket,
munkafüzeteket.
o A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában
maguk döntenek a nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli
oktatás egységesen megfogalmazott alapelveinek betartásával.
o A pedagógus a 16 óra után elküldött üzenetekre csak másnap köteles
válaszolni. A feladatok kiosztásánál vegyük figyelembe, hogy 16 óra után
másnapra ne küldjünk feladatot.

5.3.2 Szabályzat diákok részére


A tantermen kívüli, digitális oktatás szabályai
o Az osztályok a meglévő órarend szerint tanulnak.
o A tájékoztatás a DKT felületen történik.
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o Kötelezően online tartandó tanórák száma osztályonként, vagy csoportonként
készségtárgyak kivételével a heti óraszám 50 %-a.
o Az online tanóra min. 30 perc, képpel és hanggal kell jelen lennie a a tanulóknak
is, ha nem valósul meg, a tanuló hiányzónak minősül.
o Az adatvédelmi szabályokat be kell tartani (pl. tanóráról nem készülhet felvétel).
o Az órán kötelező a részvétel. A hiányzást regisztráljuk, amit a szülő köteles
igazolni.
o A tanuló köteles a pedagógus által kijelölt tananyagokat elkészíteni, és a
pedagógus által jelzett időpontra visszaküldeni.
o A visszaküldött anyagok érdemjeggyel a pedagógus által értékelhetők,
visszaküldés hiányában az órai munka elégtelennek is minősülhet.
o Értékelés: havonta min. 1 jegyet kell szerezni tantárgyanként a tanulóknak.


Számonkérés módjai:
o digitális óra keretében szóbeli felelet
o írásbeli beadandó, házi dolgozat
o REDMENTA felület, GOOGLE ŰRLAP
A beadandó feladatok elmulasztott határidejének esetén: a Kréta rendszeren keresztül
jelzést kapnak a szülők és a tanulók. Elfogadható pótlási idő 2 nap.
A pedagógus a 16 óra után elküldött üzenetekre csak másnap köteles válaszolni.

5.4. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg
Munkaköri leírásukat az intézményvezető és az iskola tagintézmény-vezetői közösen készíti
el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek
javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók
szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az intézményvezető határozza
meg.
A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók
esetében az intézményvezető vagy az iskola tagintézmény vezetője, szóbeli vagy írásos
utasításával történik.
Beosztás:
 iskolatitkár H - P: 8:30 órától 17.00 óráig, P: 8.30 órától 14.30 óráig
 iskolatitkár: H – CS - P: 8:00 – 12:00, K – SZ: 12:00 – 16:00 Ránki György AMI-ban
Az osztott munkaidőben dolgozók munkarendje:
 takarító: délelőtt 7.00 -15.20 óráig; délután 11.10 -19.30 óráig
 fűtő-karbantartó :7.00 - 13.00 óráig
Valamennyi munkarend magában foglal 20 perc munkaközi szünetet.
Tanítási szünetekben a munkarend rugalmasan változhat.
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Az egyes részlegek alkalmazottainak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a
feladatok zökkenőmentes ellátását.
Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 10 perccel kell munkahelyükön megjelenniük.
Távolmaradásukról előzetesen értesíteniük kell az intézményvezetőt.
A távollevők 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 Munkakör átadás – átvétel rendje
Személyi vagy szervezeti változás esetén a munkavállalóknak az ügyeket egymásnak át kell
adniuk, át kell venniük. Az átadás-átvétel tényét általában jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A
jegyzőkönyv elkészítéséért a szervezési intézményvezető-helyettes felelős.
A vezetői munkakörök átadása minden esetben jegyzőkönyvileg történik. A nem vezetői
munkakör átadása esetén a hatáskörileg illetékes vezető a jegyzőkönyv szerinti átadásra - a
munkakör sajátosságát figyelembe véve - felmentést adhat. A munkakör átadását a felmentést
követő 8 napon belül kell lefolytatni. A munkakör átadásának időtartamát az intézmény
intézményvezetője módosíthatja.
5.5 Nyitva tartás, benntartózkodás rendje, belépés és benntartózkodás idegeneknek
 Az általános iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7:00 órától délután
17:00 óráig tartanak nyitva. Az iskola intézményvezetőjével történt előzetes egyeztetés
alapján az épületek ettől munkaszüneti napon is nyitva tarthatók.
 A tanulóknak du. 16:00-ig kötelező az iskolában tartózkodni, távozásra vonatkozó
jogszabályok, dokumentumok szerint.
 Az általános iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8:00 óra és 14:30 óra között
kell megszervezni.
 A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10 illetve a tízórai szünet hossza
15 perc.
 Az intézményben a pedagógiai foglalkozások:




az óratervnek és a tantárgyfelosztásnak megfelelően,
az órarend alapján, a kijelölt pedagógusok vezetésével,
a terembeosztás szerinti foglalkozási és tantermekben történik.

 Az intézményvezető szükség esetén rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
 A tanítási órák (foglalkozások) látogatására csak a tantestület tagjai jogosultak. A tanítási órák
kezdésük után nem zavarhatók, kivételt az intézményvezető és a vezető helyettesek tehetnek!
A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
 A harmadik, negyedik és ötödik óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók –
egészségük érdekében – lehetőség szerint a szabad levegőn – az udvaron – töltsék, vigyázva
saját és társaik testi épségére!
 Az étkezést (ebéd) 12:35 és 14:00 óra között kell lebonyolítani
 A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16:10-ig tart.
 Az óraközi szünetek legkisebb időtartama 10 perc. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető.
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Minden óraközi szünetben szellőztetni kell a tantermeket, teljes légcserével!
 Az általános iskolában reggel 7 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári
ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a
házirend alapján a tanulók magatartását, az épület rendjének, tisztaságának megőrzését, a
balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.
 Az iskolában egyidejűleg 4 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők
felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki:
 alsó folyosó és udvarrész 2 fő
 felső folyosó és tetőtér 1 fő
 testnevelés folyosó 1 fő
 A hiányzó nevelő ügyeleti munkájának helyettesítését az intézményvezető-helyettes
osztja be.
 A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az intézményvezető
vagy az intézményvezetőhelyettes, írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét.
Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az
intézményvezető vagy az intézményvezetőhelyettes adhat engedélyt.
 Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 12:30 -tól 17:00 óráig, vagyis a délutáni nyitva
tartás végéig kell megszervezni. Ettől eltérni csak az intézményvezető beleegyezésével lehet.
 Ebben az esetben a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó
pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a
szükségessé váló intézkedések megtételére.
 Az általános iskolában a szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése a
iskolatitkári irodában történik:
 hétfő –csütörtök: 8:00 – 16:00 óra között
 pénteken 8:30 és 14:30 között.
 A művészeti tagintézményben a szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek
intézése a iskolatitkári irodában történik:
 hétfő – csütörtök – péntek 8:00 - 12:00 között,
 kedd – szerda: 12:00 – 16:00 között.

 Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza a
helyben szokásos módon. A nyári szünetben az irodai ügyeletet kéthetente kell megszervezni.
 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak (pl.:
helyiségbérlet esetén).
 A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szolgáltatásainak
igénybe vétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. Az intézményben való
benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeit,
körülményeit.
 A szülők fogadásának rendjét, ügyintézési időt a házirend rögzíti.
 A hivatali időben megjelenő külső személyek az iskolatitkárnál bejelentik jövetelük célját,
aki szükség esetén megfelelő tájékoztatást ad az ügyintézés helyéről.
 A fenntartó képviselőit, illetve más hivatalos szervtől érkezőket először az
intézményvezető fogadja, abban az esetben is, ha a megbeszélés, ellenőrzés,
szaktanácsadás az intézményegységeket érinti.
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A szervezett tanfolyamokra érkezők a kijelölt helyen és időben tartózkodhatnak az
épületben.
A tornatermet a foglalkozások befejezését követően a résztvevőknek el kell hagynia.
A terem használatát civil csoportok előzetes egyeztetés alapján kérhetik.
A tantermek és a tornaterem bérbeadása esetén az erről szóló szerződés tartalmazza az
igénybevétel és a külső személyek belépése, benntartózkodásának rendjét.
A legfontosabb cél, hogy biztosítani kell az intézmény zavartalan működését, a nevelőoktató munka nyugodt feltételeihez szükséges körülményt, a tanulók védelmét, az
intézményi vagyon megóvását.
A közművelődési programok, egyéb rendezvények időpontjait az érintett takarítóval
közölni kell.

5.6 A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási
órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben
kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.30 óráig be
kell fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és
módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét szükség szerint beosztott pedagógusok felügyelik. Dupla órák
(engedéllyel) szünet közbeiktatása nélkül is tarthatók, de csak dolgozatírás esetén, rendkívüli
esetben.

5.7 Intézményünk létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Gyermekek, tanulók az intézményben pedagógus – indokolt esetben igazgatói engedéllyel,
szülő vagy nagykorú felügyeletével- tartózkodhatnak a kötelező vagy nem kötelező
foglalkozások, illetve az ezekre történ felkészülés idejében.
A tanórán kívüli foglalkozások illetve a tanítás befejezése után a tanulók felügyelet mellett
fegyelmezetten távoznak az iskolából. A tanítási órák zavartalanságának biztosítása érdekében
a pedagógust és a tanulót óráról kihívni csak nagyon indokolt esetben, igazgatói engedéllyel
lehet. Tanulót tanítási időben az iskola épületéből elküldeni illetve tanóráról, foglalkozásról
kiküldeni tilos.
A tanulók az iskola helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett használhatják. A
helyiségekből tárgyakat csak az ügyeletes nevelő engedélyével szabad átvinni más helyiségbe.
A használat befejeztével az ügyeletes nevelő gondoskodik a visszavitelről.
Az egyes tantermek speciális használati rendjére vonatkozó utasítások a termekben
megtekinthetek, a tanévben itt tartott első foglalkozás alkalmával a foglalkozást tartó nevelő
ismerteti a szabályokat – technika tanterem, informatika, kémia-fizika szaktantermek, nyelvi
labor, tornaterem.
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Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:

az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,

az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,

az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
5.7.1 A termek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, a tornateremben jól látható helyen külön
helyiség-használati rendet kell feltüntetni.
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:


a szaktanterem típusa, neve,



a terem felelősének neve és beosztása,



a helyiségben tartózkodás rendje,



a használati engedélyhez kötött tárgyak felsorolása,



a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.

A helyiség felelősének engedélye kell a tantermek használatához.

5.7.2 Berendezések és felszerelések használata
A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata – oktatástechnikai eszközök, elektronikus
berendezések stb. – csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni abból a
teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak! Indokolt esetben rövid időre (1-2 óra) a székek és
a padok másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (osztályfőnök) engedélyével lehetséges,
de a bútorokat épségben, eredeti helyükre kell visszatenni annak, aki elhozta.
Ha közalkalmazott kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell
kérvényeznie. A kölcsönkérő alkalmazott a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt
köteles aláírni. A kiviteli engedély csak kölcsönzési határidővel, az intézményvezető és a helyettes
aláírásával érvényes. A kiviteli engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát
a iskolatitkári irodában kell leadni, és iktatni. A másik példányt a iskolatitkár őrzi, majd
megsemmisíti a berendezés visszaszolgáltatásakor.

5.7.3 Bérbeadási rend
A helyiségek, létesítmények, berendezések bérbeadásáról – nem veszélyeztetve az alapfeladatok
ellátását – az intézmény vezetője gondoskodik a tankerületi központtal egyeztetve.
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5.7.4 Karbantartás és kártérítés
A karbantartó felelős a tantermek, szaktantermek, előadók, laboratóriumok, tornatermek és más
helyiségek balesetmentes használhatóságáért, a munkaköri leírásában foglaltak szerint. Az
eszközök, berendezések hibáját a hibát észlelő köteles az illetékes ig. helyettes tudomására hozni. A
hiba megjelölésével az eszközöket le kell adni a karbantartónak. A javíthatatlan eszközöket,
berendezéseket a szabályzat alapján selejtezni kell.

5.8 Könyvtárhasználati rend
A könyvtár és célja
A könyvtár az intézmény pedagógiai tevékenységéhez, a tanuláshoz szükséges dokumentumok
rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezeti egység. Az
intézményi könyvtár alapterülete 80 m2. A könnyen megközelíthető helyiség alkalmas a könyvtári
ismerethordozó állomány szabadpolcos elhelyezésére.
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.

A könyvtár egy osztályközösség egyidejű foglalkoztatására is alkalmas.
A könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető fel, melyet a
szakértővel véleményeztetett gyűjtőköri szabályzat határozhat meg (SZMSZ mellékletében). A
gyűjtemény széleskörűen tartalmazza az információhordozókat. Rendelkezik az újabb
dokumentumok előállításához, kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartásához szükséges
sokszorosító és számítástechnikai berendezéssel.

5.9 Dohányzással kapcsolatos előírások
 Az intézmény egész területén a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem
dohányozhatnak.
 Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink számára a
dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos.
 Az intézmények munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a
dohányzás tilos.
A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi
dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény vezetője.

5.10 Tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok
 A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset- és
munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során koruknak és fejlettségüknek megfelelő
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szinten felhívja a figyelmet a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni
kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A
tájékoztató megtörténtét és tartalmát az osztálynaplóban és a tanulók által aláírt
jegyzőkönyvben dokumentálni kell.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév első hetében azon
tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége
áll fönn. Ilyen tantárgyak pl.: fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika,
testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell.
A tanuló és gyermekbalesetekkel összefüggő feladatokat a 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet tartalmazza, melyet minden pedagógusnak ismernie kell. Külön tájékoztatót kell
tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények
között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás). A tanulóbalesetek
bejelentése kötelező. A balesetek jegyzőkönyvezését és nyilvántartását az iskolatitkár
végzi. A pedagógusok és egyéb alkalmazottak számára minden tanév elején tűz-, balesetés munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató
tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az alkalmazottak
aláírásukkal igazolják.

5.11 A köznevelési intézmény felvételi rendje
A Nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdés értelmében
Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni. Iskolánk a Siófoki Tankerületi Központ irányítása alatt működik,
körzetes beiskolázású, a felvételi eljárás a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően
zajlik. Intézményünk felvételi körzete: Balatonföldvár, Szántód, Kekeki, Kőröshegy,
Pusztaszemes, Bálványos
A felvétel és az átvétel helyi szabályai:
A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az
intézményvezető dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói
jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.
A felvétel szabályai
Az iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek állandó lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye az iskola körzetében található. A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé
válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési
évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről
a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon,
a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az
illetékességi területén működő települési önkormányzatok, továbbá az állami intézményfenntartó
központ részére.
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a
kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles
beíratni a lakóhelye szerint illetékes (körzetes) vagy a választott iskola első évfolyamára.
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Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
– a gyermek lakcímkártyáját;
– a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját);
– a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény eredeti példányát (ha a gyermek

óvodás volt);
– a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás,

illetve ha az óvoda a vizsgálatot javasolta);
– szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

Felvétel, átvétel második-nyolcadik évfolyamra
A második-nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni:
– a tanuló születési anyakönyvi kivonatát;
– a gyermek lakcímkártyáját;
– a szülő személyi igazolványát (lakcímkártyáját);
– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben a tanuló szülői tájékoztató

füzetét).
A második-nyolcadik évfolyamra jelentkező tanuló – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények alapján összeállított – szintfelmérő vizsgát tehet idegen nyelvből. A szintfelmérő
eredménye alapján az intézményvezető dönt a tanulónak nyújtható türelmi időről, segítség
nyújtásról, vagy évfolyamismétlésről. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való
beosztásáról – a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.
5.12 Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tennie, ha:
o az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
o az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének
egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
o egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az
osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
o ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és
a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
o átvételnél az iskola igazgatója előírja,
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o a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az oktatásért felelős intézményvezető-helyettes kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.
5. 13 A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
5.13.1 Tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat
szervez. Tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezetek, az
iskolatanács,
továbbá
a
szakmai
munkaközösségek
kezdeményezhetnek
az
intézményvezetőnél.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetében a foglalkozásokon a részvétel kötelező!
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az intézményvezetőhelyettesek rögzítik az
iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
5.13.2 Napközi és a tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja minden tanuló számára a napközi otthoni,
vagy a tanulószobai ellátást. Az írásos jelentkezést szülői aláírással kell jelezni a külön erre az
alkalomra készített jelentkezési lapra.
A napközis és tanulószobai foglalkozások rendje:
A napközi otthoni ellátás keretében tanítási napokon a tanítási órák befejezésétől 17:00 óráig
pedagógusok foglalkoznak az iskolában maradó gyermekekkel. Biztosítják számukra az
étkezési lehetőséget, a másnapra való tanulmányi felkészülést és a szabadidős foglalkozásokat,
a szabadban való mozgást.
5.13.3 Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek.
A szakkörök ismeretanyagáról és a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkört
vezető pedagógust az intézményvezető bízza meg, aki felelős a szakkör működéséért. A
szakkörök működésének feltételeit az iskola költségvetése biztosítja.
5.13.4 Önképzőkörök, énekkar
Az iskola ismeretterjesztő, művelődési, művészeti, képesség és közösségfejlesztő célokkal
önképző köröket szervezhet. Az önképzőkörök munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív
tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére (színjátszó kör, néptánc)
Az önképzőkörök szakmai irányítását kimagasló felkészültségű pedagógusok, vagy külső
szakemberek végzik az intézmény engedélyével és a működés feltételeinek támogatásával.
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Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a Ránki György zeneiskola és iskolánk
közös énekkaraként. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek,
személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása.
Vezetője az intézményvezetők által megbízott kórusvezető tanár. Az énekkar biztosítja az
iskolai ünnepélyek és városi rendezvények zenei programját, ezért működésének minden
költségét a két intézmény viseli.
5.13.5 Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítése, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat és edzéseket tartanak a testnevelő tanárok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági edzéseken és versenyeken való
részvételre.

5.14 Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az egészségügyi ellátás a vonatkozó jogszabályokban rögzített egészségvédő orvosi
intézkedéseket és szűrővizsgálatokat tartalmazza. A tanulók rendszeres egészségügyi
felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi és
fogorvosi feladatok ellátására.
A 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 gyógy testnevelés besorolásának elkészítése,

•

színlátás és látásélesség vizsgálat,

•

fogászati kezelés,

•

egészségügyi felvilágosítás tartása.

Az iskolai védőnő feladatai:
A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az
iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a
tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket,
leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket (vérnyomás,
testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az
intézmény intézményvezető helyettesével. Végzi a diákság körében a szükséges
felvilágosító, egészségnevelő munkát, osztályfőnöki órákat, előadásokat tart.
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját az egyes tanulócsoportok részére a
védőnő az intézmény hivatalos egészségügyi füzetébe jegyzi be.
A kapcsolattartásért felelős szervezési intézményvezető-helyettes tájékoztatja az aktuális
egészségügyi ellátásról az érintett osztályfőnököket, akik gondoskodnak osztályuk
tanulóinak az orvosi vizsgálaton való pontos megjelenéséről.
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Az iskolaorvosi ellátást úgy kell megszervezni, hogy az a tanulmányi munkát a legkisebb
mértékben zavarja.
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6. A köznevelési intézmény nevelőtestülete és szakmai munkaközösségei
6.1 A köznevelési intézmény nevelőtestülete
Tagjai:
- A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi
pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,
- a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazottja.
A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény
pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb
tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus
munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő
felsőfokú végzettségű dolgozók. A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola közös igazgatású intézményben a pedagógusok egy nevelőtestületet alkotnak.
Az egyes intézményegységeken belül folyó eltérő tevékenység miatt önálló nevelőtestületként
is működnek abban az értelemben, hogy belső életüket érintő ügyekben, illetve a közös
értekezletek előtt, saját értekezleteket is tarthatnak.
6.1.1 Jogkörei:
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik
 a nevelési, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása;
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; (erről
intézményegységenként is dönthetnek a nevelőtestületek)
 a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók
elfogadása;
 a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása
 jogszabályban meghatározott más ügyek;
 döntés az intézmény éves munkatervének elkészítéséről és a munkaterv elfogadásáról.
 Az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása.

A nevelőtestület véleményezési és javaslattételi jogkörébe tartozik
Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az intézmény működését érintő bármely kérdésben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét:
 a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,
 a pedagógusok külön megbízásainak elosztása során,
 a tagintézményvezető-helyettes, az intézményvezető-helyettesek megbízása, illetve a
megbízás visszavonása előtt.
6.1.2 A nevelőtestület értekezletei
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a tanév
folyamán rendes és rendkívüli értekezleteket tarthat
 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet,
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félévi és év végi osztályozó konferencia,
tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal),
nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal),
rendkívüli értekezletek (szükség szerint).

A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka
jelen van. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az
értekezlet elején felkért jegyzőkönyv-vezető vezeti, szintén felkérés alapján egy két pedagógus
hitelesíti. A jegyzőkönyv csak a jelenléti ívvel együtt érvényes.
Az értekezletekről készült jegyzőkönyvek eredeti példánya az iktatóba, az emlékeztetők
eredeti példányai valamint a jegyzőkönyvek másolatai az intézményvezetői irodában kerülnek
elhelyezésre, ezek minden érintett számára megtekinthetők.
A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha
az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban
dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ezekről az értekezletekről emlékeztetőt kell írni.
Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak
(fontos oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek) megítélése, az iskolai életet átalakító,
megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak
legalább 50%-a, vagy az intézmény intézményvezetője szükségesnek látja. A nevelőtestület
döntést igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet
vezető személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy
(hitelesítő) ír alá.
A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének
elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak
megoldását osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott
osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel, meghívhatók a
témában érintett pedagógusok vagy szakemberek. Osztályértekezlet szükség szerint, az
osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális problémáinak
megtárgyalása céljából.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározottak kivételével – nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi
ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az
intézményvezető szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába
kerülnek.
Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az intézményvezető által kijelölt napon
tanévzáró értekezletre kerül sor. Az értekezletet az intézményvezető vagy helyettese vezeti.
Félévkor és tanév végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet
tart a nevelőtestület.
Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi
dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor alkalmazotti értekezletet kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési
joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden
tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezető adhat felmentést.
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6.1.3 A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre átruházott jogai:



a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,
a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, a tankönyvrendelés szakmai
szempontjainak kialakítása,
 a tantárgyfelosztás elfogadás előtti és a pedagógusok külön megbízásaival
kapcsolatos véleményezési jog,
 továbbképzésekre, átképzésre való javaslattétel,
 kitüntetés odaítélésére való javaslattétel,
 a határozott időre kinevezett pedagógus munkájának véleményezése,
 a szakmai munkaközösség-vezető munkájának véleményezése,
 a fejlesztésekre, beszerzésekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása,
 a tanulmányi versenyekre való felkészítés módjának, a házi versenyek
ütemezésének meghatározása.
A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, az aktuális tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykednek.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjének személyére a munkaközösség tagjai javaslatot tehetnek, a megbízásról az
intézményvezetője dönt. A munkaközösség munkaközösségi összejövetelen dönt a vezető
személyéről, a munkaközösség vezetőjének megbízása legfeljebb 5 évre szól. Ha valamilyen
oknál fogva a munkaközösség vezetője nem tudja feladatát ellátni, az intézmény vezetője a
tanév végéig megbíz egy pedagógust a feladat ellátásával, majd új választást kezdeményez.
A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.

6.1.4 A nevelőtestület osztályozó-, pót- és különbözeti vizsgát lebonyolító bizottságára
átruházott joga
 az adott tanuló magasabb évfolyamba lépésének megállapítása.

6.1.5 Az átruházott feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések
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Az átruházott jogkör gyakorlója vezetője révén köteles a félévi és az év végi értekezleten a
nevelőtestületet tájékoztatni azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából
jár el. A beszámoló írásos változatát az értekezletet követően 5 munkanapon belül az iskolai
hálózatra és az iktató számára át kell adni.
6.2 A pedagógusok szakmai munkaközösségei
Köznevelési intézményünkben négy munkaközösség működik:
 Alsós munkaközösség
Szakterülete: alsós tanítók szakmai munkájának irányítása
 Felsős munkaközösség
Szakterülete: felsős tanítók szakmai munkájának irányítása
 ÖKOISKOLAI munkaközösség
Szakterülete: az ÖKOISKOAI tevékenységek szervezése, koordinálása
 Osztályfőnöki munkaközösség
Szakterülete: az osztályfőnökök munkájának szakmai irányítása és az osztályfőnöki
feladattal együtt járó feladatok összehangolása

A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott
munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, az aktuális tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykednek. A munkaközösség segítséget ad a köznevelési intézmény
pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben. A munkaközösség alapfeladata a
pályakezdő pedagógusok, gyakornokok munkájának segítése, javaslat a gyakornok
vezetőtanárának megbízására. A munkaközösség – az intézményvezető megbízására – részt
vesz a köznevelési intézmény pedagógusainak és gyakornokainak belső értékelésében,
valamint az osztályozó-és javító vizsga lebonyolításában, valamint a köznevelési intézményi
háziversenyek megszervezésében. A szakmai munkaközösség feladatai közé tartozik a
segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a
munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.
A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség
vezetőjének személyére a munkaközösség tagjai javaslatot tehetnek, a megbízásról az
intézményvezetője dönt. A munkaközösség munkaközösségi összejövetelen dönt a vezető
személyéről. Ha valamilyen oknál fogva a munkaközösség vezetője nem tudja feladatát ellátni,
az intézmény vezetője a tanév végéig megbíz egy pedagógust a feladat ellátásával, majd új
választást kezdeményez.

A munkaközösség-vezető feladata a munkaközösség tevékenységének szervezése, irányítása,
koordinálása, eredményeik rögzítése, az információáramlás biztosítása a vezetés és a
pedagógusok között. A munkaközösség-vezető legalább félévi gyakorisággal beszámol az
intézmény vezetőjének a munkaközösség tevékenységéről, összeállítja a munkaközösség
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munkatervét, írásos beszámolót készít a tanév végi értékelő értekezlet előtt a munkaközösség
munkájáról.
A munkaközösségek vezetői munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik.
6.3 Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból
meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre, illetve
egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre vagy a
diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles - a
nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon - azokról az ügyekről, amelyekben
a nevelőtestület megbízásából eljár.
6.3.1 Nevelőtestületi bizottságok
A bizottsági munkavégzés előnyei:
A nevelőtestület feladat- és jogkörének részleges átadásával állandó és ideiglenes bizottságokat
hozhat létre tagjaiból, melynek előnyei:
 A bizottsági tagokat a célirányos szakmai felkészültség, és a feladattal való tényleges
kapcsolat alapján lehet kijelölni.
 A kis taglétszámú rugalmas csoport tevékenységet: hatékony team munkát tesz lehetővé.
 A feladattal való érdemi kapcsolat:
- a tényadatok és a folyamat részletes ismerete,
- a konkrét helyzetmegítélés
Elősegíti a korrekt döntést és a lényegi javaslatot.
A bizottságok fontos vizsgálatokat, alapos szakmai értékelést végeznek a pedagógiai program
megvalósítása területén. Elősegítik a minőségfejlesztés eredményességét is.




 Nívócsoport (magyar, matematika) kialakítására alakuló bizottság feladatai:
a tanulók adottságainak, tudásának és neveltségi szintjének megítélése a szaktanárok által
5. osztály elején szept. 15-ig,
csoportalakítás javaslata, indoklása.
tagok: volt osztálytanítók, az érintett tanulókat tanító matematika és magyar szakos tanárok,
intézményvezető helyettes és az osztályfőnök(ök).





Nyelvi csoportok kialakítására alakuló bizottság feladatai:
5. osztály elején, szept. 15-ig
a tanulók 4. év végi nyelvi osztályzata
szintmérés eredményei alapján
Tagok: érintett nyelvtanárok, alsós munkaközösség-vezető
Összhangban a pedagógiai programban leírtakkal.

6.3.2 BECS önértékelési csoport
Feladata: egy, a BECS csoport által meghatározott feladat elvégzése.
tagja lehet: az intézmény bármelyik pedagógusa.
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A csoport munkájába önkéntesen és az intézményvezető felkérése alapján lehet
bekapcsolódni. Munkájuk irányítására, összehangolására vezetőt választanak. BECS
csoportok alakulhatnak oly módon is, hogy az intézményvezető felkér egy pedagógust
a munka irányítására, aki a munka elvégzésére csoportot szervez a vezető javaslatát
figyelembe véve. A minőségfejlesztési csoportok a minőségirányítási szempontok és
szabályzatok alapján végzik munkájukat, a nevelőtestület számára beszámolási
kötelezettséggel tartoznak.
6.3.3 Fegyelmi Bizottság létrehozása egyedi alkalmakkor
Feladatai:
 A házirendet megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata.
 Tárgyilagos döntés hozatala és indoklása, dokumentálás.
 tagok:
 az intézmény vezetője vagy vezető helyettese,
 az érintett tanuló osztályfőnöke,
 egy, a tanuló által felkért pedagógus,
 a diákönkormányzat diákképviselője.

6.4 Pedagógiai munkát segítő irodai dolgozók
Az intézmény tanügyigazgatási, adminisztratív és gazdasági munkáját egy iskolatitkár és egy
pedagógiai asszisztens segíti, munkájukat munkaköri leírása alapján végzik. Közvetlen
felettesük az intézmény vezetője.

7. Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje
7.1 Az iskolaközösség
Az iskolaközösség a köznevelési intézmény tanulóinak, azok szüleinek, valamint a köznevelési
intézményben foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.
7.2 A munkavállalói közösség (alkalmazotti közösség)
A köznevelési intézmény nevelőtestületéből és a köznevelési intézménynél munkavállalói
jogviszonyban álló adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
7.2.1 A munkavállalói közösség összehívása
 Az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések
meghozatala előtt kell összehívni.
 Össze kell hívni akkor is, ha azt az intézményvezető valamely kérdés megtárgyalására
elhatározza.
 Az összalkalmazotti értekezlet összehívását az alkalmazottak egyharmada a napirend
megjelölésével kezdeményezheti, amelynek elfogadásáról az intézményvezető dönt.
 Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább felének a jelenléte szükséges.
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7.3. A vezetők és az Intézményi Tanács közötti kapcsolattartás
Az iskolában működő Intézményi Tanács munkáját a törvényi szabályozás alapján végzi.
Az intézményvezető a háromtagú IT –t a törvényben előírt módon tájékoztatja, az
intézmény munkájáról beszámol, az IT véleményét eljuttatja a fenntartónak.

7.4. Az intézményegységek és szervezeti egységek közti együttműködés, a vezetőkkel való
kapcsolattartás rendje
Az intézményegységek
 Egymással együttműködve, tevékenységüket összehangoltan látják el feladataikat.
 Az intézmény működési alapelveit, továbbá az intézményegységek
együttműködésének elveit részletesen tartalmazza a Gróf Széchényi Imre Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja.
 A vezetők kapcsolattartásának rendszeresített formája az intézményvezetői értekezlet.
Az intézményegység más formális és informális módon is közvetlen kapcsolatban
állnak egymással.
 Az évenkénti (nevelési év, tanév) szakmai együttműködés formáit és területeit az éves
munkaterv tartalmazza.
 A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője a szervezeti rendnek megfelelően irányítja, integrálja az egységek
és a hozzájuk tartozó dolgozók munkáját.
 Az intézményvezető és a vezetők elsősorban a közalkalmazott közvetlen felettese
útján adnak utasítást. Ha ettől kivételesen el kell térni, a kapott utasításról a dolgozó
köteles tájékoztatni a közvetlen felettesét.
 A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetőjét az intézményegységek és szervezeti egységek értekezleteire meg
kell hívni, illetve azokon saját döntésétől függően vesz részt.
 A telephellyel való kapcsolattartás az intézményegység-vezető feladata. Gondoskodik
arról, hogy a telephelyen tanító pedagógushoz, az ott tanuló növendékekhez az
információ időben eljusson.
7.4.1. Együttműködés formái
 Szakmai együttműködés: a szakmai önállóság megtartása mellett a programok,
szolgáltatások, módszerek összehangolására, miáltal nőhet a szakmai munka
eredményessége.
 Intézményközi munkamegosztás kialakítása, hogy a különösen tehetséges és az
átlagtól veszélyesen elmaradó tanulók fejlesztésében.
 A továbbképzések, szakmai tanácskozások, tanfolyamok lehetőség szerinti
összehangolása, közös szervezése.
 Közös pályázatok készítése.
 Nagyobb társadalmi ünnepek közös megünneplése.
 Alkalmanként és szükség szerint, de legalább évente három alkalommal együttes
nevelői értekezlet tartása.
 A jó tapasztalatok, jó gyakorlatok átadása.
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7.5. Egyéb közösségek: SZM, DÖK, KT, IT
7.5.1 Szülői szervezet (SZM)
A szülők jogait, kötelességeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.
Az intézményben nem működik egységes szülői szervezet. A szülőkkel való hatékonyabb
kapcsolattartás érdekében intézményegységenként végzik munkájukat a szülői szervezetek/
közösségek, szülői munkaközösségek.
A szülői tájékoztatás módja szóbeli vagy írásbeli.
A szóbeli tájékoztatás lehet egyéni, fogadóórán vagy előre megbeszélt időpontban; csoportos,
szülői értekezleteken vagy csoport értekezleten.
Írásbeli tájékoztatás a tanulókról rendszeres, az elektronikus naplón illetve honlapon
keresztül. Írásban tájékoztatjuk a szülőket a szükséges aktuális információkról.
A tájékoztatás tantárgy esetében történhet szövegesen vagy érdemjeggyel.
A tanulók írásbeli munkáját a szülő megtekintheti, a témazáró dolgozatot csak az iskolában
tekintheti meg.
7.5.2. Diákönkormányzat (DÖK)
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a tanulóközösségek
érdekeinek képviseletére diákönkormányzat működik. Munkáját saját szervezeti és működési
szabályzata alapján végzi. A DÖK térítésmentesen használja az iskola helységeit, berendezéseit
a házirend betartása mellett. Az intézmény, az éves munkatervben rögzített programokat
támogatja.
Véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik a működéssel és a tanulókkal kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
A DÖK az intézményvezetőtől tájékoztatást kérhet a tanulók nagyobb közösségét érintő
kérdésekben. Egyéni gondokkal is megkereshetik az intézményvezetőt.
7.5.3. Közalkalmazotti Tanács( KT)
Az intézményben működik egységes közalkalmazotti tanács.
A közalkalmazotti tanács a törvényben biztosított egyetértési, véleményezési és tájékozódáshoz
való jogkörét a közalkalmazotti szabályzat alapján gyakorolja. A munkáltatóval való közvetlen
kapcsolattartás az elnök feladata.
Az érdek-képviseleti szervek munkahelyi vezetőivel, a törvényekben előírt módon az
intézményvezető tartja a kapcsolatot.
7.5.4. Intézményi Tanács
Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az
intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.
Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a nevelőtestület, és az
intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból álló intézményi tanácsot
kell létrehozni. Az intézményi tanácsot a magasabb jogszabályban rögzített előírások szerint
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létre kell hozni, ha bármelyik fél kezdeményezi. Az intézményi tanácsba minden érdekelt fél
egy-egy tagot delegálhat. Az intézményfenntartót az intézményi tanácsban egy fő képviselheti.
Az intézményi tanács tagjainak megválasztása:
A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után a szülői közösség intézményi
választmánya nyílt szavazással választja meg egyszerű többséggel. A nevelőtestület képviselőit
a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a nevelőtestület nyíltszavazással választja meg.
Ha az intézményi tanács szülői, nevelői képviselői helye megüresedik, az újabb választás
előkészíteni harminc napon belül az iskola intézményvezetője a felelős.
Az intézményi tanács működése: Az intézményi tanács saját működési rendje és
munkaprogramja alapján működik.
Az intézményi tanács jogköre: Az intézményi tanács a magasabb jogszabályokban
megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

7.6 Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola széles körű szakmai
kapcsolatot tart fenn a lakóhelyi, megyei és országos szakmai és civil szervezetekkel. A külső
kapcsolatok rendszerét és szintjeit a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola intézményvezetője határozza meg. Az egész intézményt érintő ügyekben
történő kapcsolattartás az intézményvezető feladata.
Az intézményegység vezetők szakmai ügyekben közvetlenül is tartják a kapcsolatot a szakmai
szervezetekkel.
Szervezet

A kapcsolattartás tartalma

Kapcsolattartás
formája

Fenntartó

Munkáltatói jogok gyakorlása,
Intézmény fenntartása, irányítása
Statisztika, pályázatok,
esélyegyenlőségi programok,
továbbképzési programok továbbá
minden, ami a működéshez
szükséges

Személyes, telefon,
postai, email

Pedagógiai
szakszolgálat
Pedagógiai
szakmai
szolgáltatók

Szakmai szolgáltatások igénybe
vétele siófoki Pedagógiai
szakszolgálat

Telefon, postai, email
Képzések,
konzultációk, hálózati
együttműködés

53

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

Szociális és
Gyermekjóléti
szolgálattal

Veszélyeztetés megelőzése,
megszüntetése, mentálhigiénés,
prevenciós programok

Személyes, telefon,
postai, email

Iskolaorvos,
fogorvos,
védőnői
szolgálat

A tanulók egészségi állapotának
megóvása. orvosi vizsgálat,
fogorvosi vizsgálat,

Személyes, telefon,
postai, email

Rendőrség

Bűnmegelőzés, drog prevenció,
közlekedésbiztonság
iskolarendőr

Személyes, telefon,
postai, email

A tankerület
nevelési –
oktatási
intézményei

Hálózati tanulás, tapasztalatcsere,
egymástól tanulás,
információcsere

Személyes, telefon,
postai, email

Testvériskola

Közös versenyek szervezése,
tapasztalatcsere, egymástól
tanulás, információcsere

Személyes, telefon,
postai, email

7.7. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái, tájékozódás a pedagógiai
programról
7.7.1 Szülői értekezletek
Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. A köznevelési intézmény tanévenként
legalább három szülői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az
intézményvezető, az osztályfőnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői
értekezletet hívhat össze. Összevont szülői értekezletet az intézményvezető hívhat össze.
7.7.2 Tanári fogadóórák
A köznevelési intézmény valamennyi pedagógusa tanévenként – az intézményvezető által
kijelölt időpontban – kettő alkalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 60
perc. Ezen kívül hetente meghatározott időpontban minden kolléga tart 45 perces fogadóórát,
melynek rendjét az iskola folyosóján feltüntetünk. Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán
kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket
leszámítva – telefonon, levélben vagy elektronikus levél útján történő időpont-egyeztetés után
kerülhet sor.
7.7.3 A szülők írásbeli tájékoztatása
A köznevelési intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök az elektronikus napló
vezetésével tesznek eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel
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telefonon, az elektronikus ellenőrző révén, vagy postai úton küldött értesítés, illetve elektronikus
levél formájában történhet.
Az osztályfőnök az elektronikus napló révén tett bejegyzés, vagy levél, illetve elektronikus levél
útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredménye, vagy súlyos
fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök az elektronikus naplón keresztül tájékoztatja a szülőket
a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről lehetőleg egy héttel,
de legalább öt munkanappal az esemény előtt.
7.7.4 A diákok tájékoztatása
A pedagógus a tanuló tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét
követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás
folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál
eggyel több osztályzatot adunk. E szabály alól a heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, e
tárgyaknál is szükséges a három osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok
számának számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának
időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell.
Egy napon maximálisan két témazáró dolgozatot lehet íratni.
A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak
egyetlen osztályzat adható. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két héten belül el
kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden
diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon
osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket
iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a tanulók tudomására hozni.

8. A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok
8.1. A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
házirendben foglaltak kiegészítése, a hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében
eljárási szabályokat rögzítünk az alábbiakban.
 A tanuló köteles a tanítási órákról és a köznevelési intézmény által szervezett
rendezvényekről való távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az
igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
 Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
 bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,
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rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).

 Jelentős családi esemény miatti hiányzásról félévenként 3 tanítási napig a szülő
indoklást írhat. A szülő – az előre tudott családi esemény miatt – előzetes távolmaradási
kérelmet írhat, melyet tanévenként maximum 5 napig az intézményvezető bírál el (a
tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, mulasztásai alapján).
 A hiányzások miatti tanulmányi elmaradást az osztályfőnök és a szaktanár által
meghatározott határidőig pótolni kell!

8.2 Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat megillető kedvezmények
8.2.1 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – egy, országos versenyek előtt
kettő tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az intézményvezető ezt indokoltnak
látja. Az igénybevétel módját és idejét szaktanár határozza meg. A szaktanár tájékoztatja az
osztályfőnököt a felkészítésre fordított napok számáról és dátumáról, valamint a verseny
időtartamáról. A megyei és országos szervezésű versenyek iskolai fordulójára szabadnap nem
jár, a kedvezményekre vonatkozóan a következő bekezdésben foglaltak tekintendők
irányadónak.
8.2.2 Iskolai vagy városi versenyen résztvevő tanuló két órával (120 perc), megyei versenyen
résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban mehet el a tanítási órákról. A
szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők
nevéről, és a hiányzás pontos idejéről, valamint ezt a tanári faliújságra kifüggeszteni.
8.2.3 Sportversenyekkel és egyéb esetekkel kapcsolatban – a szaktanár javaslatának
meghallgatása után – az intézményvezető dönt. A döntést követően a szaktanár és az
osztályfőnök az előzőekben leírt módon jár el.
8.2.4 A középfokú intézmények által szervezett nyílt napon egy tanuló legföljebb három
intézményben vehet részt szülői hozzájárulás mellett. Ettől csak igen indokolt esetben lehet
eltérni – az osztályfőnök javaslata s az intézményvezetőhelyettes döntése alapján. A nyílt napon
való részvételt rögzíteni kell a naplóban (Pályaválasztási célú hiányzás), és ezt a hiányzást is
figyelembe kell venni az összesítésnél.
A 8.2.1. – 8.2.3 szakaszokban szabályozott esetekben az osztályfőnök – a hiányzást iskolaérdekből
történő távollétnek minősíti a naplóban, és a tanítási napokról, órákról való távolmaradást minden
esetben figyelembe veszi a hiányzások havi összesítésénél.

8.3. A tanulói késések kezelési rendje
A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint a köznevelési intézményből
rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja a köznevelési
intézménybe. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni.

56

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló
hiányzását a pedagógus az elektronikus naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az
osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a
gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel együtt jár el, szükség esetén kezdeményezik a
tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást.
8.4 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik tanköteles kiskorú tanuló esetében:
 Az első igazolatlan óra után: az elektronikus napló adatai révén a szülő értesítése a
szabálysértési eljárás menetéről.
 Ha elérte/meghaladta a 10 órát, de nem érte el a 30-at (10-29 óra hiányzás), akkor a Járási
Gyámhivatalon kívül az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt (Járási
Hivatal), a Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő
tanuló esetén a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot kell értesíteni (a másodpéldányt az
irattárban kell őrizni). Ha a tanuló lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalt tájékoztattuk a
10 óra igazolatlan mulasztásról, akkor a 11., 12., 13. …stb igazolatlan mulasztásról már nem
kell értesítést küldeni. A következő értesítést akkor kell küldeni, ha a tanuló
elérte/meghaladta a 30. óra igazolatlan mulasztást.
 A tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése a
szabálysértési eljárás menetéről. Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő
figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
 Ha elérte/meghaladta a 30 órát, de nem érte el az 50-et (30-49 óra), akkor tájékoztatja a
köznevelési intézmény az általános szabálysértési hatóságot (Járási Hivatal), valamint
ismételten a Gyermekjóléti Szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az
értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálatot. Ha a köznevelési intézményünk ezt megtette, akkor a 31.,
32., 33. …stb. igazolatlan mulasztásról már nem kell külön értesítést küldeni.
 Ha elérte/meghaladta az 50 órát, akkor a Járási Gyámhivatalon kívül az illetékes
Kormányhivatal Oktatási Főosztályát kell értesíteni. Ha a köznevelési intézményünk ezt
megtette, akkor a 51., 52., 53. …stb. igazolatlan mulasztásról (az esetleges további,
ismételten felhalmozódott 50 óráról) már nem kell értesíteni az illetékes Kormányhivatal
Oktatási Főosztályát.
 Csak akkor kell a szabálysértési feljelentést ismételten megtenni, ha a 30 óra ismétlődik.
(További részkérdésekben a köznevelési intézményünk gyermek és ifjúságvédelmi felelőse
ad információt.)
8.5 A tanuló által elkészített dologért járó díjazás
A köznevelési törvény előírja, hogy a köznevelési intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő
megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a köznevelési intézmény szerzi meg a
tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói
jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak
elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a köznevelési intézmény biztosította.
Amennyiben a köznevelési intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló
– tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – és a köznevelési
57

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

intézmény állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és fizikai
teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült munkaidő. A dolog,
szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően a köznevelési intézmény vezetője
tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényéről és a bevétel mértékéről, majd írásban
köteles ajánlatot tenni a tanuló és a köznevelési intézmény közötti megállapodásra
vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is.
Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél (a kiskorú tanuló esetében a szülő és a tanuló)
aláírja. Amennyiben a megállapodást illetően nem születik egyetértés, akkor további
egyeztetéseket kell folytatni. További megállapodás hiányában a dolog, szellemi termék
tulajdonjoga visszaszáll az alkotóra.
8.6. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
A fegyelmi büntetés lehet:
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
- kizárás az iskolából.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A
diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem derül
ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ megszerzését
követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület
ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a
bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
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intézmény intézményvezetőjének, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi
eljárásban érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot a köznevelési intézmény irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de
o A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására
az iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal
beiktatásával) meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát.

8.7 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető
eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása,
értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a
kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem
orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
 a köznevelési intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően
személyes találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről,
valamint a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége
 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban a köznevelési intézmény
a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről
a tanulót és a szülőt nem kell értesíteni
 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – a köznevelési intézmény
intézményvezetője tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető
eljárás vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban
értesíti az érintett feleket
 az egyeztető eljárás lefolytatására a köznevelési intézmény vezetője olyan helyiséget
jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei
 a köznevelési intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos
megbízásban a köznevelési intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető
eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy
szülőjének egyetértése szükséges
 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva
utasíthatja vissza
 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése
 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, a köznevelési intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de
legföljebb három hónapra felfüggeszti
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az egyeztetést vezetőnek és a köznevelési intézmény vezetőjének arra kell törekednie,
hogy az egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással
lezáruljon
az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül,
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben
lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség
fokozódása
az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

8.8 A panaszkezelési rend az iskolában
Az iskola tanulóit és szüleiket, gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog
illeti meg. Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola köteles illetve
jogosult intézkedésre. A panasz jogosságát, az okával kapcsolatos körülményeket az intézmény
szervezési igazgatóhelyettese köteles megvizsgálni, jogossága esetén az ok elhárításával
kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény vezetőjénél, irányító testületénél intézkedést
kezdeményezni.
A „Panaszkezelési szabályzat”-ról az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót,
szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell.
A panaszkezelési szabályzat a mellékletben olvasható.

9. Az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai
A gyermekvédelmi kapcsolattartó köznevelési intézményünkben szoros kapcsolatot tart a
védőnői és a gyermekjóléti szolgálat dolgozóival.
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység célja, hogy a gyermek családban történő
nevelése, iskolai felkészülése megvalósulhasson, hogy a gyermek személyiségét
kibontakoztathassa, tehetségét kifejleszthesse, hátrányát ledolgozhassa, hozzájusson a
fejlődéshez szükséges ellátáshoz. A köznevelési intézményben olyan légkört kell kialakítani,
amely eleve kizárja annak lehetőségét, hogy bármelyik gyerek származása, színe, neme,
vallása, nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos kitaszított
helyzetbe kerüljön.
A gyermek fejlődésének egyik legfontosabb feltétele, hogy eleget tegyen
tankötelezettségének. A kormányhivatal járási hivatala előzetesen listát készít a tanköteles
korú tanulókról, és azt a köznevelési intézmény rendelkezésére bocsátja. A
tankötelezettségét elmulasztó szülő ellen szabálysértési eljárás kezdeményezésére is jogi
lehetőség van. Szabálysértési hatóságként járási hivatal jár el.
Minden pedagógusnak kötelessége annak nyomon követése, hogy kik nem járnak
rendszeresen köznevelési intézménybe.
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A gyermeknek törvényben biztosított joga, hogy hozzájusson megfelelő étkezéshez,
ruhához, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz. Abban az esetben, ha a szülők ezekről a
szolgáltatásokról nem tudnak, vagy nem akarnak gondoskodni, a köznevelési intézmény
gyermek és ifjúságvédelmi felelősének kell megtenni a szükséges lépéseket, különös
tekintettel arra, hogy a szülők jövedelme, vagyoni helyzete akadályozza-e a megfelelő
gondoskodást, vagy életmódjuk, életvitelük, gyermekhez való viszonyuk is akadályozza a
gyermek fejlődését. A köznevelési intézmény minden dolgozójának kötelessége, hogy a
gyermekekkel törődjön, felfigyeljen a problémákra és jelezze azokat az osztályfőnöknek és
a köznevelési intézmény vezetőjének.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért a nevelő-oktató munka
egészséges, biztonságos feltételeinek megteremtéséért, egészségügyi vizsgálat
megszervezéséért a köznevelési intézmény vezetője a felelős.
A családdal a kapcsolatot az osztályfőnökök és a gyermek és ifjúságvédelmi kapcsolattartó
tartja. Az osztályfőnököknek közre kell működniük a tanuló fejlődését veszélyeztető
körülmények feltárásában. Tájékoztatni kell a szülőket és a tanulókat az őket érintő
kérdésekről. A gyermekkel való közvetlen beszélgetés, a pedagógus megfigyelő
tevékenysége, esetleges családlátogatások során szerzett tapasztalatai alapján a segítségre
szorulók érdekében tájékoztatja a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst és a köznevelési
intézmény vezetőjét. Kezdeményezheti a napközis/tanulószobai ellátást, étkeztetési
támogatást, stb.
A gyermek és ifjúságvédelmi kapcsolattartó nyilvántartást vezet a veszélyeztetett, hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról, kapcsolatot tart azok családjával,
felhívja figyelmüket kötelezettségeikre (pl. rendszeres iskolába járás), tájékoztatja a
támogatási lehetőségekről. Feladata a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás, kérheti
az intézményvezető, az orvos, a védőnő, a jegyző segítségét. Kezdeményezheti a pénzbeli
támogatás, természetbeni juttatások megállapítását, napközi otthoni ellátást.
Valamennyi pedagógusnak kötelessége a hozzá bizalommal forduló gyermekek problémáit
meghallgatni és legjobb tudása szerint segíteni.
Amennyiben a köznevelési intézmény rendelkezésére álló pedagógiai eszközök (nagyobb
odafigyelés, törődés, felzárkóztató foglalkozás, költségvetési támogatások, étkezési
támogatás) nem elegendőek, köznevelési intézményvezető igénybe veheti a fenntartó, a
jegyző, a nevelési tanácsadó, a rendőrség, ügyészség, társadalmi szervezetek, alapítványok
segítségét is, illetve hatósági eljárást kezdeményezhet. Kötelezheti a szülőt napközis ellátás
igénybevételére, ha a szülő veszélyezteti gyermeke fejlődését. Esetmegbeszélést hívhat
össze.

10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolása
10.1 A hagyományápolás célja, nemzeti ünnepélyek
Az intézményi hagyományok ápolása, ezek fejlesztése, valamint az intézmény jó hírének
megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége.
A nemzeti ünnepélyek, megemlékezések megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát és
hazaszeretetét mélyíti. Az egyéb helyi hagyományok ápolása a közösségi élet formálását
szolgálja. A felelős közös cselekvés a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre neveli.
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk a nemzeti ünnepeken:
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Március 15-én az 1848-as szabadságharc emlékére
Október 23-án az 1956-os forradalom és az 1989-ben kikiáltott Magyar Köztársaság
évfordulóján.
Emléknapok:
Az aradi vértanúk emléknapja október 6.
A magyar népmese napja szept. 29.
Holokauszt áldozatainak emléknapja: április 16.
A magyar nyelv napja november 11.
A magyar kultúra napja január 20.
Nemzeti összetartozás napja június 4.
Az osztályközösségek szintjén tartott megemlékezések:
Mikulás-ünnep
Karácsonyi kavalkád: ajándékozás és műsor
Anyák napja (fakultatív)

10.2 Az intézmény hagyományos rendezvényei
Az iskola névadó személyével kapcsolatos rendezvények:
 Névadónk születésének emléknapja március 31. elsősök iskolapolgárrá avatása, koszorúzás
 Széchényi-nap az iskolapolgárrá avatást megelőző napon vagy másnapján
 „Iskolanyitogató” A leendő első osztályosok és szüleik vendégül látása, az iskola
bemutatása március hónapban
Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei:
 Alsós-felsős farsang
 Diáknap
Az intézmény egyéb rendezvényei:
 Őszi túra
 Tavaszi túra
 LEG fogadás
 kétévenként megrendezett Alapítványi Est
10.3 A hagyományápolás további formái
Az iskolarádió műsorát a tanulók közreműködésével, és igényeik figyelembevételével állítja
össze az iskolarádióért felelős pedagógus és a diákszerkesztők. Az intézmény évenként
dicsőségalbumot készít a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókról, eseményekről. A
dicsőségalbum anyagának szerkesztésében az iskola valamennyi pedagógusa részt vállal.
10.4 Hagyományőrző feladatok, külsőségek
10.4.1 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 intézmény szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók részvétele
kötelező a diákoknak előírt iskolai egyenruhában!
10.4.2 Intézményünk jelképei
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Az intézményi címer, zászló és nyakkendő, logo szimbólumai és a címer leírása:
Az iskola legfontosabb szereplője a gyerek. A központban két gyermekalak áll egy lépcsőn. A
nyolc fokú lépcső a nyolc osztályt jelképezi. A lépcsőn egyre feljebb lépve a tanulók eljutnak a
tudás birodalmába, és kitágul előttük a világ. Ezt a lépcső legfelső fokán elhelyezett nyitott
könyv jelképezi.
Jelzés értékű a könyv alatt olvasható név: Gróf Széchényi Imre. Célja lehet minden tanulónak,
hogy olyan sokoldalúan művelt, tenni akaró és tenni tudó emberré váljon, mint iskolánk
névadója, gróf Széchényi Imre.
A színében az iskola épületéhez alkalmazkodik a címer. Jellemző erre a tájra a Nap színe.
Így meghatározó a sárga és az ezzel harmonizáló világos kékesszürke, mint a Balaton.
Küldetésnyilatkozatunk idézet névadónktól: " Tökéletesülni és tökéletesíteni."
10.4.3 Kötelező viselet:
Az intézményi ünnepélyeken a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában kell
megjelenniük, kifejezve ezzel is a tiszteletadást múltunk kiemelkedő eseményei, vagy
követésre méltó személyei iránt.
Ünnepi egyenruha:
 lányok részére: fehér blúz, sötét szoknya, vagy nadrág, iskola nyakkendője
 fiúk részére: fehér ing, sötét nadrág, iskolai nyakkendő
Az iskolai sportfelszerelés a testnevelés órán kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő
tanárok adnak tájékoztatást.

11. Egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái
11.1 Differenciált fejlesztés
A fejlesztés célja az alapképességek fejlesztése, a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás, és a tehetséggondozás. A differenciált foglalkozást az intézményvezető által
megbízott pedagógus tartja. A foglalkozások órarendbe illesztett időpontban kötelező jelleggel
történnek. A tanulók a szaktanárok javaslatára vesznek részt a foglalkozásokon.

11.2 Alkalomszerű foglalkozások
11.2.1 Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a települései 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
intézményvezető helyettes irányítja.

11.2.2 Osztály és közösségfejlesztő kirándulások
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Az intézmény a diákok részére osztály kirándulásokat szervez, melyek célja (a pedagógiai
program célkitűzései alapján):


a természet és a hazai kulturális örökség megismerése,



a fiatalok közösségi életének fejlesztése.

A kirándulások a munkaterv alapján tanítás nélküli munkanapon, vagy tanítási szünetben
szervezhetők. Az osztálykirándulás tervezetét (időtartam, útvonal, program, közlekedési
eszköz, szálláshely, étkezés módja, létszám, kísérők neve, stb.) írásban kell leadni a szervezési
intézményvezető-helyettesnek. A kirándulásokat az intézményvezető engedélyezi a felelős
pedagógus kijelölésével.
A kirándulások úti célját, programjait az intézmény kirándulási program alapján kell
összeállítani úgy, hogy a tanulók a teljes tanulmányi idő végére megismerhessék szűk, majd
távoli környezetük nevezetességeit, hazánk tájegységeit. Az osztály kirándulások tematikáját
az osztályfőnöki tanmenetben kell tervezni.
Szülői értekezleten a szülői közösséggel egyeztetni kell a kirándulás szervezését és a
költségkímélő megoldásokat. A várható költségekről a szülőket az ellenőrző útján kell
tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a költségek vállalásáról. A tanuló szociális helyzetétől,
szorgalmától függően költségekhez az iskola, az alapítvány hozzájárulhat.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program
zavartalan lebonyolításához szükséges. Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges
felszerelésről is.

11.2.3 Kulturális programok látogatása
Múzeum, színház, mozi, hangverseny, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint
sportrendezvények a tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy
kisebb tanulócsoportok számára. A kulturális rendezvények látogatása az anyagi vonzatok miatt
a szülők engedélyéhez kötött, ezért az információkat előzetesen be kell jegyezni az e-napló
üzenetek részébe, illetve faliújság bejegyzésbe (program, időtartam, helyszín, várható költség).
A tanítási időben az intézményvezető engedélye szükséges.

11.2.4 Külföldi utazások rendszabályai
Szorgalmi időben a külföldi utazáshoz, - amelyek 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.
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A munkatervben tervezett iskolai csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi
tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, az étkezés módját, a résztvevő tanulók
névjegyzékét, a kísérő tanárok nevét, a várható költségeket.
A Határtalanul pályázat nyertes kirándulásai a 7. évfolyam számára tematikus programhoz
kötött. A pályázat megkezdése előtt a szülőket nyilatkoztatni szükséges a kiskorú tanuló
részvételi szándékáról.

12. Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SNI
tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének,
oktatásának segítését szolgáló tevékenységének tartalma, szervezeti
formája, időkerete
A fogyatékosságnak megfelelő tanulási környezet (eszközök, segédeszközök, bútorzat)
biztosítása
Gyógypedagógus fejleszti megállapodás és a törvény által előírt időkeretben, integrált,
differenciált fejlesztés a tanítási órákon
Lehetőséget kapnak adott tananyagrész hosszabb idő alatt történő elsajátítására.
A fogyatékosságuknak megfelelő segítségadás, tanulási eszközök biztosítása.
12.1 A sajátos nevelési igényű tanulók ellenőrzése, értékelése
A sajátos nevelési igényű tanulóknak integrált ellátása folyik, az ellenőrzési, értékelési,
minősítési eljárása a szakvéleményben megfogalmazottak alapján történik.
12.1.1 Szakértői vélemény
Amennyiben a szakértői vélemény az alábbi megállapításokat teszi:
- szóbeli számonkérés előtérbe helyezése: ez esetben a szaktanár az írásbeli beszámoltatás
helyett a szóbeli számonkérést alkalmazza valamennyi írásban történő (írásbeli felelet,
témazáró dolgozat) számonkérés helyett;
- tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés: az adott tantárgyon belül az érintett tantárgyrész
nem kerül minősítésre;
- tantárgy minősítése alóli mentesítés: a tanulót évközben érdemjeggyel értékeli a nevelő, de
sem félévkor, sem év végén nem minősíti osztályzattal.
- A tantárgyi minősítés alól mentesített tanuló esetében szöveges értékelés tartalmazza, hogy a
szakvéleményben javasolt fejlesztés hogyan valósult meg.

12.2 SNI-s tanulók integrációs ellátása
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt,
integrált formában történik.
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A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását a 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve alapján szervezzük meg.



A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével –
habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv
alapján terápiás fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.



Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához igénybe veszi az
illetékes pedagógiai szakszolgálat, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó
intézmények szolgáltatásait.

12.3 A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztéséhez biztosított feltételeink:


a szakszolgálat és saját gyógypedagógus végzettségű pedagógusainak közreműködése
a tanulók egyéni fejlesztésében;



a tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás tanórán és tanórán kívül;



képességfejlesztő játékok, eszközök;



számítógépes fejlesztő programok.

12.4 Intézményünkben megvalósuló integrált nevelés, oktatás során az együttnevelés
sikerkritériuma, ha a tanuló beilleszkedik, együtt halad a többi tanulóval. A siker
megvalósulását az alábbi tényezők biztosítják:


szülőkkel való együttműködés,



megfelelő habilitációs, rehabilitációs módszerek alkalmazása,



magas szintű pedagógiai, pszichológiai, képességekkel és az együttneveléshez
szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógus.
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13. Az iskola feladatai a tanulói – és gyermekbalesetek megelőzésében,
illetve baleset esetén

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli,
hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében
Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzat, a Tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv rendelkezéseit.
Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók
biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és
viselkedési formákat.
A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje
alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a
rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.
Az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük
védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon elvárható és meg nem
engedhető magatartásformákat.
Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló
szabályokkal a következő esetekben:
 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
o a Házirend balesetvédelmi előírásait,
o rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.)
bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés
rendjét,
o a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,
 tanulmányi kirándulások, túrák, táborok előtt,
 a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni 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, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő
magatartásra.
Fizika, informatika, kémia, technika és tervezés/ életvitel és gyakorlat valamint
testnevelés tantárgyak első szakóráján a szaktanár a tantárgy sajátos balesetvédelmi
67

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

veszélyeinek megfelelő oktatást tart, ezt az e-napló tanóra tulajdonságai megjegyzések
rovatban adminisztrálja.
A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetési időpontját
a tanulói füzetbe be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról,
hogy a tanulók elsajátították a szükséges ismereteket.
Az iskola intézményvezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit
munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi
szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az
intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.
Az iskola dolgozóinak feladatai tanulóbalesetek esetén
A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,

ha szükséges, orvost kell hívnia,

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

a tanulói
balesetet, sérülést,
rosszullétet azonnal jeleznie kell az
iskola intézményvezetőjének.
E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles
részt venni.
Indokolt esetben a szülőt azonnal értesíteni kell, kisebb baleset esetén a nap folyamán
tájékoztatni kell a balesetről.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak
azt teheti, 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 orvosi segítséget.
Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola intézményvezetőjének ki
kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni 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 intézkedéseket végre kell
hajtani.
A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai
alapján
A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni
és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy
példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak
(kiskorú esetén a szülőnek). A jegyzőkönyv egy példányát az iskola őrzi meg.
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A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.

14. Iskolai könyvtár SZMSZ-e
Szervezeti és működési szabályzat
Könyvtár neve címe:
Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8623 Balatonföldvár Gábor Áron utca 1.








A dokumentum elkészítésének jogszabályai és iskolai forrásai:
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról
1977. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és
a közművelődésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével
és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározás) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
Az iskola pedagógiai programja

I.
Tárgyi és személyi feltételek
Könyvtár létesítése: 1981-ben az iskola bővítésekor kapott külön helységet a könyvtár, addig
a tantermekben, szekrényekben helyezték el a könyveket. A könyvtári feladatokat
pedagógusok látták el, részmunkaidőben.
1988-tól függetlenített könyvtáros dolgozik a könyvtárban. 1999-ben az iskola felújításakor a
tetőtérben alakították ki az új iskolai könyvtárat, ahol 80 négyzetméteres helységben korszerű
polcrendszerrel és egy osztály elhelyezésére alkalmas bútorzattal /asztal, szék/ rendelkezik.
Az iskolai könyvtárban, a működéséhez szükséges alapvető funkcionális egységek
megtalálhatók
információhordozók tára (TV, video, számítógép, video kazetták, CD, DVD)
olvasóterem tanulóhelyekkel
műhely
Szakképzett könyvtáros látja el a könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatokat.
II.

Az iskolai könyvtár fenntartása, felügyelete és szakmai irányítása

1.
Az iskolai könyvtár az iskola szervezetében működik, fenntartásáról és fejlesztéséről a
fenntartó az iskolai költségvetésben gondoskodik.
2.
Az iskolai könyvtár felügyeletét és irányítását az intézményvezető látja el a
nevelőtestület és a diákközösség véleményének, javaslatainak figyelembe vételével.
3.
Az iskolai könyvtár munkáját szakmai szolgáltató tevékenységével (szaktanácsadás,
pedagógiai tájékoztatás, továbbképzés, módszertani segítés) a Kaposvári Egyetem Pedagógus69

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

továbbképző és Szolgáltató Intézet segíti.
4.
Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértői listán szereplő
szakember végezheti
III.
Az iskolai könyvtár feladatai
Központi szerepet tölt be az iskola könyvtár pedagógiai tevékenységében, sajátos eszközével
megalapozza a tanulok könyvtárhasználóvá nevelését, segíti a kívánatos olvasói szokások
kifejlesztését. Az iskolai könyvtár oktató - nevelő munka eszköztára, információs szellemi
bázisa, gyűjtőkörének igazodnia kell a műveltségi területek követelményrendszeréhez és az
iskola tevékenységének egészéhez.
A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtárak által nyújtottak
szolgáltatásoknak biztosítania kell:
A tanítás – tanulás folyamatában jelentkező szaktanári – tanulói igények teljesíthetőségét.
A könyvtár pedagógiai program megvalósíthatóságát
1.

Az iskolai könyvtár alapfeladatai

1.1. A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása, védelme és
rendelkezésre bocsátása.
1.2. Könyvtári és szakirodalmi szolgáltatások nyújtása az iskola tanulóinak és
pedagógusainak: kölcsönzés, helyben használat, szakirodalmi tájékoztatás.
1.3. Tanórai foglalkozások tartása.
1.4. Könyvtárhasználati ismeretek oktatása és feltételek biztosítása a további műveltségi
területek számára könyvtári foglalkozások tartásához.
2.

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai

2.1.
Tájékoztatás nyújtása az iskolai könyvtárak, a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól,
szolgáltatásairól.
2.2.
Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum – információcserében.
2.3.
Együttműködés a többi iskolai könyvtárral, a pedagógiai – szakmai szolgáltatásokat
ellátó intézmények könyvtáraival és a nyilvános könyvtárakkal.
2.4.
Sajátos eszközrendszerével – együttműködve az iskola pedagógusaival – a tanulók
segítése eredményes tanulási, olvasási és önművelési szokásaik kibontakoztatásában.
2.5.
Közreműködés az iskolai tankönyvellátás rendjében

3.

Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár – részben munkaköri feladatként, részben
megbízásos formában – a következő feladatokat látja el:
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•
előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását
előkészítő felmérést végez, és lebonyolítja azt
•

közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében,

•

megbízást kap a tankönyvek értékesítésének megszervezésére és lebonyolítására,

•

követi a tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának alakulását,

•

követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,

•
az éves tankönyvrendeléskor beszerzi azokat az elhasználódott kötetek pótlását célzó
vagy újonnan kiadott tankönyveket,
•
a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező,
tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására.
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók
számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a
tanulóknak.
1. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása




az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell venni
a könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni
az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szintén
nyilvántartásba kell venni

A könyvtár szolgáltatásai a következők
 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése (az
utóbbiak korlátozott számban),
 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök
(pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével,
 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi
használata,
 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
 nevelő-oktató munkához szükséges dokumentumok többszörözése
 tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról
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A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igénybe
veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe
vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratkozás módját szabályzatunk 2.
sz. melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások igénybevételének feltételei
A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi
használata térítésmentes.
A könyvtárhasználat szabályai
A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap. Tanév végén a diákoknak
minden könyvet vissza kell vinniük a könyvtárba (attól függetlenül, hogy azt mikor vitték ki).
A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélyezett
kölcsönzési időtartama a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a következő
tanév első tanítási hetében kell visszahozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő
diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott
tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehetőségek
függvényében változik.
A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje
Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok
igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára illetve hirdetőjére
kifüggesztett, az iskolai könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak.
A tanári kézikönyvtár
Az iskolai könyvtár részét képezi a „Tanári kézikönyvtár” is, amelynek anyagai a tanáriban
egy erre a célra kijelölt szekrényben vannak elhelyezve; s a vele kapcsolatos kölcsönzési és
egyéb feladatokat szintén az iskolai könyvtáros tanár látja el.

IV.

Az iskolai könyvtáros feladatai

1.
A könyvtáros tanárnak vezető, szervező, pedagógiai, könyvtárosi és technikai
feladatokat kell végeznie. A könyvtárosi munkák természetesek, a technikai munkák egyrészt
segítség a tanulók eszközhasználatában. Meg kell mutatni, hogyan kell kezelni az adott
eszközt.
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Pedagógiai feladatai közé tartozik a könyvtárhasználat megtanítása, az együttműködés a
szaktanárokkal könyvtárhasználati szakórák tartásában, ahol előre megbeszélik nemcsak,
hogy milyen dokumentumokra és technikai eszközökre van szükség, hanem azt is, milyen
készségek fejlesztését tervezik az adott órán.
1.1. Könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatok





A könyvtár pedagógiai tevékenység tervezése és irányítása a könyvtár munkatervének,
éves beszámolójának az elkészítése
Részvétel a könyvtárat érintő döntések előkészítésében (pl.: költségvetés, átépítés,
bővítés, új elhelyezés, berendezés, számítógépes ügyvitel).
A könyvár dokumentumainak készítése
Kapcsolatok az iskolán belül az intézményvezetővel, munkaközösségekkel,
szaktanárokkal, a diákönkormányzattal, az iskolán kívüli társ intézményekkel, egyéb
szervekkel.

1.2 Szervezői feladatok:
Könyvtári szakórák szervezése és levezetése.






Tanulók kutatómunkájának segítése.
Könyvtári versenyek szervezése, lebonyolítása.
Biztosítani a különböző forráseszközök megfelelő választékát a gyermek korcsoportok
oktatásához és szabadidős tevékenységéhez.
Megfelelő teret és légkört teremteni a tanítás idejében az irányított és az önkéntes
tanulás számára.
A tanulók aktivitására építve öntevékeny könyvtári közösséget szervez.

1.3.Pedagógiai feladatok:





2.

Megtanítani a tanulóknak, hogyan és hol érhetik el a szükséges információkat, hogyan
szelektáljanak az információkból.
Könyv – és könyvtárhasználati tanórák tartása a helyi tanterv alapján.
A tanulok felkészítése a könyvtárhasználati versenyre.
Közvetíteni a gyerekek számára a könyvek szeretetét, és táplálni bennük az olvasás
iránti igényt.
Támogatni és gazdagítani a gyerekek tanórai aktivitását és szabadidős tevékenységét.
Állománygondozás

A könyvtáros ezt a feladatot az intézményvezető és a tantestület segítségével végzi.
A gyűjtőkörnek megfelelő állományt alakit ki. Az állomány gyarapításra fordítható összeg az
iskola költségvetésében jelenik meg. A könyvtáros felelős a tervszerű felhasználásért, tudta
nélkül nem vásárolható dokumentum a könyvtár számára.


Tartós beszerzésre szánt dokumentumokról állomány nyilvántartást vezet
szakszerűen és naprakészen.
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Az ideiglenesen beszerzett dokumentumok kezelése: folyóiratok számai,
brosúrák nyilvántartása.

Az állomány feldolgozása:




Betűrendes katalógusépítése
Raktári rend kialakítása és fenntartása
Állományellenőrzés, állományvédelem jogszabályi előírásnak megfelelően

A dokumentumok feldolgozása, nyilvántartása a SZIRÉN integrált könyvtári programmal
számítógépen történik. Feltárás és a visszakeresés részletes szempontjait a SZIRÉN
felhasználói kézikönyve tartalmazza.
3. Könyvtárhasználat biztosítása, olvasószolgálat, tájékoztatás
3.1. A könyvtárhasználat módjai: helyben használat , kölcsönzés, csoportos használat.
3.2. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: információ szolgáltatás, témafigyelés.
A könyvtáros vezeti a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat, ezek:
kölcsönzési nyilvántartás a SZIRÉN integrált könyvtári program alkalmazásával
számítógépen, statisztikai nyilvántartás, szakórás foglalkozások nyilvántartásai, előjegyzések
A könyvtárhasználat szabályai:
Az iskolai könyvtár fő feladata, hogy a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül lehetővé
tegye a gyűjtemények használatát.
A használók jogait és kötelességeit a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti, melyet a
használók számára nyilvánosságra kell hozni. Ebben szabályozni kell:
- a használatra jogosultak körét,
- a használat módját,
- a könyvtár szolgáltatásait,
- a könyvtári házirendet.
A használó köteles betartani a szabályokat, köteles rendezni tartozásait az iskolával történő
jogviszony megszűnése előtt. Ennek betartásáért a gazdasági vezető és a könyvtáros felelős.
A könyvtár nyitvatartási idejét az intézményvezetővel történt megbeszélés alapján kell
meghatározni.
A könyvtár helyiségének megfelelően zárhatónak kell lenni, oda csak a könyvtáros tudtával
lehet bemenni. E feltételek mellett tud a könyvtáros felelősséget vállalni a könyvtár
állományáért és eszközeiért.
A könyvtári házirendnek tartalmaznia kell:
- a könyvtár használatára jogosultak körét,
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- a használat módjait és feltételeit,
- a kölcsönzési előírásokat,
- a nyitvatartás és kölcsönzés idejét,
- az állomány védelmére szolgáló rendelkezéseket.
Ezt ki kell függeszteni a könyvtárban.
VI. Az iskolai könyvtár gazdálkodása
- Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az intézmény a
költségvetésben biztosítja.
- A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a
könyvtáros tanár feladata.
VII. Záró rendelkezések
Az iskolai könyvtár szabályzata az iskola szervezeti és működési szabályzatának melléklete, a
benne nem említett valamennyi kérdésben az iskola szabályzatában foglaltak szerint kell
eljárni.
Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha jogállásában,
szervezeti felépítésében, feladataiban változások következnek be.
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.
Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatának mellékletei:
 Gyűjtőköri szabályzat
A könyvtárhasználati szabályzat (könyvtári házirend)
 A könyvtáros munkaköri leírása
 Katalógusszerkesztési szabályzat
 Tankönyvtári szabályzat- kölcsönzés- tartós tankönyvek kezelése, kölcsönzése
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15. A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására vonatkozó záradékok
Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatot a Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola nevelőtestülete 2021. augusztus 24-ei munkaértekezletén megtárgyalta és
elfogadta. Ezt a tényt Ács Mónika jegyzőkönyv készítő, illetve Reichert Ágnes és Harmath
Katalin jegyzőkönyv hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 23.

A Szülői Munkaközösség képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom,
hagy az iskolai Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.

A DÖK képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai
Pedagógiai Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 24.
A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hagy az iskolai Pedagógiai
Programban foglaltakkal egyetértünk, véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
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IT elnöke

Balatonföldvár, 2021. augusztus 26.
Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete 2021. 08. 23-i határozatával fogadta
el. Az intézmény vezetője jóváhagyta.
A szervezeti és működési szabályzatot (SZMSZ) csak a nevelőtestület módosíthatja az iskolai
tanács, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével és a
fenntartó egyetértésével. Az SZMSZ módosítási eljárása megegyezik megalkotásainak
szabályaival.

Balatonföldvár, 2021. augusztus 27.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. §. (1.) alapján a fenntartó Gróf

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Szervezeti és Működési
Szabályzatában szereplő többletkötelezettségek vonatkozásában az évente felülvizsgált
táblázatban elfogadott tételek összegével egyetért.
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1. számú melléklet
Panaszkezelési szabályzat
A panaszkezelés lépcsőfokai

1. Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz viszi,
2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az szervezési intézményvezetőhelyetteshez fordul,
3. Az szervezési intézményvezető-helyettes
intézményvezetőhöz fordul,

kezeli

a

problémát,

vagy az

4. A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul.

Formális panaszkezelési eljárás
A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik:
 személyesen
 telefonon (84/540 143)
 írásban (8623 Balatonföldvár Gábor Áron utca 1.)
 elektronikusan a bfoldvaraltisk@gmail.com e-mail címen
A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – az osztályfőnök, vagy a szervezési
intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik.

Panaszkezelés tanuló esetében
 A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul.


Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben
az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.

 Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes,

akkor a probléma megnyugtatóan lezárul.
 Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a

panaszt azonnal az intézményvezető felé.
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Az intézményvezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.

 Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban v. írásban rögzítik és

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.
 Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után

az érintettek közösen értékelik a beválást.
 Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó

felé.
 Az iskola intézményvezetője a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül

megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére.
 A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek.
 A folyamat gazdája az szervezési intézményvezető-helyettes, aki a tanév végén

ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi
a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.
Panaszkezelési eljárásrend az alkalmazottak részére
 A panaszkezelési eljárás célja, hogy az iskolában történő munkavégzés során

esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban a legmegfelelőbb
szinten lehessen feloldani, megoldani.
 Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja ahhoz a személyhez, aki a

felelőse annak a területnek, ahol a probléma felmerült.
 A felelős megvizsgálja 3 munkanapon belül a panasz jogosságát. Ha a panasz nem

jogos, akkor a felelős tisztázza az ügyet a panaszossal.
 Ha a panasz jogosnak minősül, akkor a felelős 5 munkanapon belül egyeztet a
panaszossal.
 Ezt követően a felelős és a panaszos az egyeztetést, megállapodást írásban rögzítik és

elfogadja az abban foglaltakat. Ebben az esetben a probléma megnyugtatóan lezárult,
amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után
közösen értékeli a panaszos és a felelős a beválást.
 Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg se a felelős, se az

intézményvezető közreműködésével, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez.
 15 munkanapon belül az iskola intézményvezetője a fenntartó képviselőjének

bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére —
írásban is.
 Ezután, a fenntartó képviselője, az intézményvezető egyeztetnek a panaszossal, a

megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam
után közösen értékelik a beválást. Ha ekkor a probléma megnyugtatóan lezárult, a
megoldást írásban rögzítik az érintettek.
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 Ha a panaszos eddig nem fordult problémájával a munkaügyi bírósághoz, akkor most

már csak oda fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.
 A folyamat gazdája a szervezési intézményvezető-helyettes, aki tanév végén ellenőrzi

a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a
korrekciókat az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.
Dokumentációs előírások
A panaszokról a szervezési intézményvezető-helyettes „Panaszkezelési nyilvántartás”-t
köteles vezetni, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. A panasz tételének időpontja
2. A panasztevő neve
3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum)
4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása
5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye
6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye
7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve
8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja
9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma
10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat
elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.
11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv
utóirataként feljegyzés a további teendő(k)ről.
Panaszkezelési Nyilvántartó Lap

Panaszkezelési Nyilvántartó Lap
Panasztétel időpontja:

Panasztevő neve:

Panasz leírása:
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Panasz fogadó

neve:

Kivizsgálás módja:

beosztása:

Kivizsgálás eredménye:

Szükséges intézkedés:

Végrehajtásért felelős neve:

Panasztevő tájékoztatásának időpontja:
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2. számú melléklet DÖK SZMSZ
Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1
Tel./fax: 84/340-013
e-mail: bfoldvaraltisk@gmail.com
Igazgató: Nagyné Horváth Annamária

DIÁKÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZETI
ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balatonföldvár, 2019. szeptember
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I. Bevezető rész
1.) Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a Széchényi Imre Általános Iskola
diákönkormányzatának összes tagjára érvényes.
2.) Minden tag a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazott szabályokat a diák
önkormányzati tagság megkezdésekor tudomásul veszi, tudomásul vételét aláírásával
igazolja.
3.) A Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek
ismernie kell, ezért egy példánya megtekinthető:
- az iskola könyvtárában
- az iskola tanári szobájában
- a diákönkormányzatot segítő tanárnál
- az iskolatitkárnál
4.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról, annak tartalmával és értelmezésével
kapcsolatban, minden érintett tájékoztatást kérhet a diákönkormányzat bármely tagjától
és a diákönkormányzatot segítő tanártól.
5.) A Szervezeti és Működési Szabályzatot és annak módosítását, a diák önkormányzatot
segítő pedagógus készíti el az alábbiak szerint:
- A diákönkormányzatot segítő pedagógus Szervezeti és Működési Szabályzat
tervezetet készít.
- Ezt a tervezetet átadja a tantestület tagjainak, valamint az osztályképviselők útján
eljuttatja az osztályokhoz.
- Ezután a vélemények figyelembevételével elkészül az SZMSZ, melyet jóváhagyásra
a diákönkormányzatot segítő pedagógus a nevelőtestület elé terjeszt.
- A Szervezeti és Működési Szabályzatot a tanulóközösség fogadja el, és a
nevelőtestület hagyja jóvá. A Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása csak
akkor tagadható meg, ha az jogsértő, vagy ellentétes az iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatával illetve házirendjével.
- beterjesztést követő 30 napon belül nyilatkoznia kell. A Szervezeti és Működési
Szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület
30 napon belül nem nyilatkozik.
6.) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezheti az iskola
igazgatója, tantestülete vagy az osztályok. A módosító javaslatot írásban kell átadni a
diákönkormányzat bármely képviselőjének vagy a diák önkormányzatot segítő
tanárnak.
7.) Az újonnan elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatról minden képviselőnek
tájékoztatnia kell az osztályát, melyet az osztályfőnökkel egyeztetett időpontban
osztályfőnöki órán kell megtennie.
II. A Diákönkormányzat céljai:
1) A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely
lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei maradéktalanul érvényesüljenek.
2) A diákönkormányzat további célja, hogy jó hangulatot, jó közösséget teremtsen az
iskolában. Ennek megfelelően szervezi rendezvényeit, programjait.
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III. A Diákönkormányzat jogai:
1) A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
- saját működéséről (20/2012. VIII.31. EMMI Rendelet)
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról
(20/2012. VIII. 31. EMMI Rendelet)
- hatáskörei gyakorlásáról (20/2012. VIII.31. EMMI Rendelet)
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról (20/2012. VIII. 31. EMMI Rendelet)
- a diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer létrehozásáról és működtetéséről
(20/2012. VIII. 31. EMMI Rendelet)
- a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskolarádió, stb.) tanuló vezetőjének, felelős
szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról (20/2012. VIII. 31. EMMI Rendelet)
2) A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és
a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
3) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt
- a tanuló szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor
- a házirend elfogadása előtt
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához
- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához az intézményi SZMSZ-ben
meghatározott ügyekben
4) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.
IV. A Diákönkormányzat felépítése:
1.) A diákönkormányzat tagjainak választása:
- A tagok választása osztályonként történik 4-8. osztályban.
- A diákönkormányzat tagjait az osztályok választják. Minden osztálynak joga van
osztályképviselőt delegálni a diákönkormányzatba. A képviselők száma
osztályonként 2 fő. Az osztályképviselőket egyszerű többséggel választják.
2.) Az osztályképviselők feladatai:
- Kapcsolatot tartanak az osztályok és a diákönkormányzat között.
- Tájékoztatják az osztályukat a diákönkormányzat üléseiről.
3.) A Diákönkormányzat tisztségviselői:
- DÖK segítő tanár
- DÖK elnök
- DÖK alelnök
Ezeken felül a diákönkormányzat bármikor létrehozhat új tisztségeket.
4.) A tisztségviselők választása:
- A tisztségviselőket az osztályképviselők választják egyszerű többséggel.
- A tisztségviselők a megválasztott osztályképviselőkből kerülnek ki.
- Minden tisztségviselő mandátuma egy tanévre szól.
5.) Az elnök feladatai:
- A segítő tanárral együtt szervezi a diákönkormányzat munkáját.
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-

Segít a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak az éves beszámoló elkészítésében.

6.) Az alelnök feladatai:
- Segíti az elnök munkáját.
- Az elnököt távolléte esetén helyettesíti.
7.) A segítő tanár feladatai, hatásköre:
- Kapcsolatot tart a diákönkormányzat és az iskolavezetés között.
- Segíti és irányítja a diákönkormányzat munkáját.
- A segítő tanárnak szavazati joga van a diákönkormányzatban.
8.) A Diákönkormányzat ülései:
- A diákönkormányzatot legalább havonta egy alkalommal össze kell hívni. ezen felül
bárki, bármikor kezdeményezheti az összehívását a diák önkormányzatot segítő
pedagógusnál.
- A diák önkormányzati ülést kizárólag a diákönkormányzatot segítő pedagógus
hívhatja össze.
- A diákönkormányzat ülései nyilvánosak.
9.) A diákönkormányzatban minden tagnak egy szavazati joga van, beleértve a segítő
tanárt is. Minden döntés elfogadásához egyszeri többség szükséges, kivéve a
munkaterv elfogadásához, ebben az esetben a szavazók szavazatának 50%-a + 1
szavazat szükséges.
10.) A diákönkormányzat akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50%-a jelen van.
V. A Diákönkormányzat feladatai és programjai:
-

Biztosítja a diákjogok érvényre jutását az iskolában.
Az év elején elkészített munkaterv alapján végzi a munkáját, melyet az
osztályképviselők útján az osztályokkal egyeztetve a diákönkormányzat fogad el.
Feladata a diákok érdekeinek védelme mellett az iskolai diákélet szervezése,
irányítása, s az éves munkatervben leírt rendezvények lebonyolítása.
Programok: Halloween,Mikulás ünnepség,Farsang,Széchényi nap,diák nap.

VI. Záró rendelkezések:
A Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott ügyekben az Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzata, az iskola Pedagógiai Programja, a belső szabályzatok, illetve a hatályos
jogszabályok az irányadóak.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat 2019.09.11-én tartott ülésén
elfogadta.
Balatonvilágos, 2019. szeptember 11.
Németh Beáta
DÖK - összekötő pedagógus
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A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület 2019. október 10ei értekezletén jóváhagyta
Balatonvilágos, 2019. október 10.

Nagyné Horváth Annamária
intézményvezető
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3. számú mellélet Közalkalmazotti Tanács

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

I. rész
Általános rendelkezések

1. A közalkalmazotti szabályzatot létrehozó felek
A Széchényi Imre Általános Iskola és AMI vezetője (a továbbiakban: munkáltató) és az intézmény
közalkalmazotti tanácsa (a továbbiakban: KT) – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 17. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörüknél fogva –
alkotják meg az alábbi szabályzatot.
2. A közalkalmazotti szabályzat célja
Jelen szabályzat rendeltetése, hogy átfogóan rendezze a munkáltató és a KT kapcsolatrendszerével
és a részvételi jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket.
3. A szabályzat személyi és időbeli hatálya
A Közalkalmazotti Szabályzat személyi hatálya a Kjt. 2. §-a (1) bekezdése alapján kiterjed az
intézmény valamennyi közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottjára, így az intézmény
vezetőjére is. A szabályzat az aláírás napján lép hatályba, mely határozatlan ideig, illetve
felmondásáig szól. A KT tagjainak száma 3 fő, tagjai közül elnököt választ. A közalkalmazotti
szabályzat aláírói az intézményvezető és a KT elnöke (Kjt.17§ (2) bek.)
A KT-ot 5 évre
választják (MT XX. fejezet 104. általános szabályok (3)).
(Amennyiben a KT szűnik meg valamilyen oknál fogva, a munkáltató a szabályzatot nem tekinti
automatikusan hatályát vesztettnek. Mindaddig alkalmazni kell a szabályzat rendelkezéseit,
ameddig a szabályzatot fel nem mondja.)
A szabályzat hatályát veszti a munkáltató jogutód nélküli megszüntetésével.
4. A szabályzat felmondása, módosítása
A szabályzatot bármelyik fél 3 hónapos határidővel felmondhatja. A felmondási jogot a szabályzat
megkötésétől számított 6 hónapon belül egyik fél sem gyakorolhatja. A módosítást az aláíró felek
bármelyike kezdeményezheti.
A szabályzat módosításával kapcsolatos vitapontok rendezésére az egyeztetési eljárás szabályait
kell alkalmazni, a módosításra javasolt szabályzatot az aláírásra jogosult feleknek kell megoldásra
előterjeszteni.
II. rész
A közalkalmazottak képviseleti rendje
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1. A közalkalmazotti tanács (KT)
a.) Az intézményben a közalkalmazottakat – a jogszerűen lefolytatott választásokon – közvetlenül
választott KT képviseli.
b.) A KT tagjainak száma: 3 fő
c.) A KT elnökét 15 százalék, tagjait 10 százalék munkaidő-kedvezmény illeti meg. A munkaidő
kedvezményt a kötelező óra időarányos csökkentésével kell kiadni.
d.) A KT elnökének munkajogi védelmére az üzemi tanács elnökére vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a KT gyakorolja a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. tv (a továbbiakban: Mt.) 260. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultságot
(előzetes egyetértés megadása a KT elnökének felmentése esetén).
e.) A KT működésének részletes szabályait, üléseinek időpontját saját ügyrendje határozza meg,
mely a közalkalmazottak képviseletét tartja szem előtt.
f.) A KT jogosítványait, azaz az együttdöntési, a véleményezési, a javaslattételi és
tájékoztatási jogokat a KT egésze gyakorolja. A KT meghatározott ügyeiben az elnök vagy a KT
által megbízott tag jár el.
2. A KT és a közalkalmazottak közötti kapcsolat
A KT a munkáltatóval történő tárgyaláskor az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló
összes alkalmazottat képviseli, a dolgozók részvételi jogát testesíti meg az oktatási intézmény
irányításában, vagyis alapvető feladata, hogy a döntések előkészítésénél jelenítse meg az
alkalmazottak véleményét, érdekeit.
A KT tagjai egy-egy munkáltatói előterjesztés kapcsán az alkalmazottak körében előzetes
véleménykérést folytathatnak, sőt az alkalmazottak vagy a tanács tagjainak javaslatára egyes
esetekben az adott témáról alkalmazotti gyűlést hívhatnak össze.
A KT az egész alkalmazotti közösséget képviselheti, ezért egyedi ügyekkel, problémákkal csak
akkor tud foglalkozni, ha azok az alkalmazottak nagyobb csoportját is érintik.
Az alkalmazottak nagyobb csoportjának kell tekinteni legkevesebb 5 főt, egy munkaközösséget, ill.
a technikai dolgozók csoportját.
Formája: - gyűlés: konzultációs jelleggel, kölcsönös gondolat- és információcsere céljából
- Írásbeli tájékoztatás: faliújság, szóróanyag.

3. A KT és a szakszervezet kapcsolata
Az együttműködés alapelve a kooperáció. Formája: kötetlen beszélgetés.

4. A KT és a munkáltató együttműködése
a.) Az alkalmazottak jogainak érvényesítése, valamint kötelezettségeinek teljesítése során a KT és
a munkáltató kötelesek együttműködni (Mt. 6. §. (2) bekezdése)
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b.) Az együttműködés célja:
·

Az intézmény nevelő-oktató és azt segítő tevékenysége színvonalának emelése.

·
A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör biztosítása érdekében a jogok és kötelességek
összhangjának megteremtése.
·
Az alkalmazottak munkakörülményeinek és anyagi helyzetének javításához szükséges
anyagi lehetőségek feltárása, és a céloknak legjobban megfelelő felhasználásának segítése.
A fentiek érdekében a munkáltató az intézmény irányításával, a munkáltatói jogkör gyakorlásával
kapcsolatban felmerült gondok, feladatok megoldásába bevonja a KT-ot, mely e kérdésekkel
kapcsolatban az általa képviselt alkalmazottak véleményét, álláspontját közvetíti.

5. A KT és a munkáltató kapcsolatrendszerének formái
a.) Évente egyszer tanácskozáson áttekintik az intézmény helyzetét, az elkövetkező időszak
feladatait, és az ezek megoldásához szükséges anyagi lehetőségeket és a lehetséges munkáltatói
intézkedéseket.
b.) Soron kívül megbeszélést tartanak az intézmény alkalmazottait érintő váratlan, de lényeges
problémákról.
c.) Esetenként kölcsönösen informálják egymást az alkalmazottakat érintő kérdésekben.

A fentiek érdekében a munkáltató:
·
eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének, mindazon témákban, amelyek a KT
egyetértési és véleményezési jogkörébe tartoznak.
·

ismerteti az intézményi működés terveit, a várható változásokat.

·
az együttes tanácskozások, megbeszélések előtt biztosítja, hogy a KT megismerje az
intézményt érintő fenntartói döntéseket, elképzeléseket és általában minden olyan tényt és
adatot, amely az eredményes együttműködéshez szükséges.
·
biztosítja, hogy a KT elnöke állandó meghívottként részt vegyen az intézmények, illetve
tagintézmény vezetőségi ülésein.
·
Biztosítja annak lehetőségét, hogy a KT az általa szükségesnek tartott információkat,
felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos vagy
más megfelelő módon közzétehesse.(Mt. 261.§)
A fentiek érdekében a KT:
·

jelzi a munkahelyi konfliktusokat és azok lehetséges feloldási módját.

·
írásos állásfoglalást, javaslatot nyújt be a munkáltatóhoz az alkalmazottak
véleményének megfelelően.
·
a munkáltató tudomására hozza az alkalmazottak tervezett rendezvényeit (időpont
egyeztetés miatt).
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A munkáltató és a KT között felmerülő vitás kérdésekben egyeztetési eljárást folytatnak le.

III. rész
A KT. jogai
1. A KT együttdöntési jogai
a.) A jóléti célú pénzeszközök felhasználása az alkalmazottak munkáltatóhoz benyújtott írásos
kérelmei alapján rangsorolhatók. A közalkalmazottak kérelmüket a munkáltatónak nyújtják be, aki
azt a KT-csal egyetértésben rangsorolja. A segélyek és egyéb jóléti célú pénzeszközök
odaítélésében a KT rangsoroláskor figyelembe veszi a kérvényező szociális helyzetét (gyermekek
száma, egy főre jutó jövedelem stb.), a kérelem alapjául szolgáló váratlan eseménynek (pl:
születés, halál, elemi csapás…) az alkalmazott anyagi helyzetére gyakorolt megrendítő hatását,
figyelemmel a rászorultság elvére.
b.) Egyéb egyetértési jogok:
·

A KT elnökének munkajogi védelmével kapcsolatban.

·

A vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Az együttdöntési jog gyakorlásának konkrét tartalmát a megállapodó felek akként értelmezik, hogy
a KT-ot az 1. a,b pontban írt kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatal valamennyi fázisába be kell
vonni. Ennek érdekében a munkáltató kijelöli a döntéshozatal előkészítését végző személyt, aki
gondoskodik az információk átadásáról.
A határozathozatal során mind a KT- t, mind a munkáltatót 1-1 szavazat illeti meg. Döntés a
döntéshozók egybehangzó szavazatával hozható.
2. A KT véleményezési jogai
A munkáltató tervezett döntése előtt a KT-csal a következőket véleményezteti:
a.) A gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét:
· Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek bérbeadásából származó jövedelem
felhasználásának tervét.
b.) A belső szabályzatok tervezetét.
c.) Az alkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét:
·

A bérintézkedések végrehajtásának elveit.

·

A jutalmazás elveit.

·

A kitűntetési javaslatokat.

·

Az intézményi költségvetés összeállításának elveit.

·

Az intézmény fejlesztésével, munkájának átszervezésével kapcsolatos terveket.
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·
Az intézmény fenntartójának megváltozásával együtt járó
munkáltatói intézkedéseket.
·

Egyéb, az alkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét.

d.) A korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű alkalmazottak
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket.
e.) Az alkalmazottak képzésével összefüggő tervet.
·
előnyben részesülnek az intézménynél már több éve foglalkoztatott –
továbbtanulni szándékozó –alkalmazottak, akiknél az intézményi érdek és az egyéni
érdek egybeesik.
·
pályakezdő alkalmazottakkal szemben elsőbbséget élvezzenek a több éve az
intézménynél dolgozók.
·
a szakmai munkaközösségeken belül a továbbtanulásnál vegyük figyelembe a
terület működőképességét.
f.) A tanulmányi szerződések tervezetét.
g.) A munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.
A véleményezési jogok érvényesítésének elmulasztása esetén a munkáltatói intézkedés
érvénytelen, amelynek megállapítása érdekében a KT bírósághoz fordulhat.
A KT véleménye nem köti a munkáltatót.
A KT véleményének előterjesztésére a IV/2. pontban írtak az irányadók.
3. A KT javaslattételi joga
A KT-ot az oktatási törvény szabályaival összhangban megilleti a javaslattételi jog:
·

a nevelési és oktatási tervek,

·

a tantervi programok,

·

a nevelés – oktatás módszereinek fejlesztése tekintetében.

4. A KT tájékoztatási joga
A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a KT-ot a részmunkaidős és a határozott időre
szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
5. Konzultációhoz való jog csoportos létszámleépítés esetén
Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően
legalább 15 nappal köteles a KT-csal konzultációt kezdeményezni, és azt a döntések meghozataláig
vagy a megállapodás megkötéséig folytatni. A konzultációt megelőzően legalább 7 nappal a
munkáltató köteles írásban közölni:
- a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait,
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- foglakoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintetteket,
- a Mt. 71. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámát.
A konzultáció során a munkáltató megfelelő időben köteles a KT-csal írásban közölni:
- a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését,
- a kiválasztás szempontjait, valamint
- a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív
szerződésben meghatározottól eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját.
A konzultációnak – a megállapodás érdekében – ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés:
- elkerülésének lehetséges módjára, eszközeire,
- elveire,
- következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
- az érintett alkalmazottak számának csökkentésére.
Ha a munkáltató és a KT a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba kell foglalni és meg
kell küldeni az illetékes munkaügyi központnak.

IV. rész
A közalkalmazotti tanács joggyakorlásának, valamint a vitás kérdések egyeztetésének
eljárási rendje

1. A munkáltató joggyakorlata
a.) A munkáltató köteles a KT- ot tájékoztatni a KT. együttdöntési, illetve véleményezési jogkörébe
tartozó ügyekben legalább 15 nappal a tervezett intézkedés előtt. A Mt. 262. § (2)-(3) bekezdése
szerint.
b.) A munkáltató vállalja, hogy a KT véleményezési jogkörébe tartozó kérdésekben - az eltérő és
indokolt vélemények egyeztető megvitatása után elutasító döntést - írásban, indoklással közli a KT
–csal.
c.) A munkáltató írásos tájékoztatásait, valamint a KT írásos előterjesztéseit az intézmény hivatalos
iratállományába iktatni kell (a tartalom és az időpontok nyomon követhetősége érdekében.)
d.) A KT minden olyan kérdésben érdemi tájékoztatást kérhet, amely a közalkalmazotti
jogviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális kérdésekkel kapcsolatos. A munkáltató a
tájékoztatást nem tagadhatja meg.
e.) A munkáltató előzetes meghívás alapján tanácskozási joggal részt vehet a KT ülésein, és a KT
által az alkalmazottak részére szervezett tanácskozásain.
2. A KT. joggyakorlata
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a.) A KT köteles a jogait az intézkedés-tervezetről való tudomásszerzést követően 15 napon belül
gyakorolni, álláspontjáról a munkáltatót tájékoztatni. Véleménykülönbség esetén a KT – a
szükséges egyeztetés érdekében – a munkáltatóval köteles határidőn belül megbeszélést folytatni.
A 15 napos határidőt az intézkedés-tervezetnek a KT elnökhöz való érkezésétől kell számítani.
b.) A KT köteles állásfoglalásainak kialakítása előtt – a jelzett határidőn belül – az alkalmazottak
érintett közösségének véleményéről tájékozódni, és azt képviselni.
c.) Ha a KT álláspontját határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy kell tekinteni, mintha az
intézkedéssel egyetértene.
d.) A KT hatáskörének gyakorlásával összefüggően betekinthet a munkáltató nyilvántartásaiba. A
KT tagjait a betekintés során birtokába jutott adatok, információk tekintetében az ezekkel
kapcsolatosan előírt titoktartási és személyiségi jogi védelmi kötelezettség terheli.
A nyilvántartást kezelő közalkalmazottat a munkáltató utasítja a betekintés biztosítására.
3. Az egyeztetési eljárás szabályozása
A munkáltató és a KT közötti vitás kérdések rendezésére az egyeztetési eljárás szolgál. Az
egyeztetést a KT kezdeményezheti a másik félhez írásban megküldött egyeztetési ajánlattal, amely
tartalmazza:
- az egyeztetni szándékozott téma megjelölését,
- az egyeztetés helyére, idejére vonatkozó javaslatot
- a KT részéről az egyeztetéssel megbízott személy megjelölését.
Az időpont megjelölése 15 (sürgős esetben 8) napnál korábbi időpontban nem jelölhető meg, hogy
a másik fél részére elegendő idő álljon rendelkezésre, az egyeztetésre való felkészüléshez.
A munkáltató az ajánlatra köteles 3 napon belül válaszolni az időpont és a hely elfogadásával (vagy
indokolt akadályoztatás esetén más időpont és hely felajánlásával) és az egyeztetésen résztvevő
képviselője megjelölésével.
Az egyeztetési eljárás jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az alábbiakat:
·

Az egyeztetés helyét, idejét, a résztvevő személyeket.

·

A kifogásolt intézkedést és a munkáltatói észrevétel lényegét,

·

Az egyeztetési eljárás során elhangzott nyilatkozatokat.

·

A megkötött egyezség pontos szövegét, a kifogás visszavonását.

·

Az eredménytelenséget megállapító közös nyilatkozatot.

·

Az egyeztetésben részt vevő felek jegyzőkönyvi aláírását és bélyegzőjét.

Az egyeztetési eljárás során a kifogásolt jogellenes munkáltatói intézkedés tényállását fel kell
tárni. Meg kell kísérelni az egyeztetés során az egyezség létrehozását, a feleknek, ennek
érdekében együtt kell működniük.
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V. rész
Záró rendelkezések

1. A közalkalmazotti tanács tevékenységének támogatása
A munkáltató széleskörűen támogatja az alkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó
tevékenységeket, elősegíti a KT működésének feltételeit, amelyek érdekében biztosítja a Mt. 260.§
(1) bekezdés szerinti munkaidő kedvezményt.
Biztosítja:
·

a szükséges közlönyöket, szakkönyveket, jogi segédleteket,

·

a felhívások, közlemények közzétételi feltételeit,

·

a rendszeres működéshez kapcsolódó ügyviteli feltételeket,

·

a szükséges helyiségeket.

2. A szabályzat alkalmazottakkal történő megismertetése
A munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzatot valamennyi alkalmazott megismerhesse.
Ennek érdekében a szabályzat másolati példányát az érdekeltek számára jól elérhető helyeken, a
nevelői szobákban és a könyvtárban elhelyezi. A szabályzat 1-1 példányát külön megkapja a
munkáltató, a tagintézmények vezetői, a KT tagjai, az intézményi szakszervezet
A szabályzatot az intézmény honlapján is elérhetővé kell tenni.
Minden, e szabályzatban nem részletezett kérdésben a Kjt. és az Mt. - 235.§ (2) bek.; 251.§ és a
268. § kivételével - a XX. fejezetében szabályozott Üzemi Tanácsra vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.

Balatonföldvár, 2015. szeptember 21.

…………………………………………………………
intézményvezető

…………………………………………………………
KT elnök
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4. számú melléklet
Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

1. Az Intézményi Tanács felállítása
Az alapító tagok a Széchényi Imre Általános Iskola sikeres működésének elősegítéséért
Intézményi Tanácsot hoznak létre. A Tanács működésének célja a helyi közösségek, illetve
a fenntartó érdekeinek képviselete, az intézmény működésének segítése.
2. Az Intézményi Tanács neve: Széchényi Imre Általános Iskola Intézményi Tanácsa
3. Az Intézményi Tanács székhelye: 8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 1.
4. Az Intézményi Tanács jogi személy, mely az Oktatási Hivatal által vezetett hatósági
nyilvántartásba vétellel jön létre.
5. Az Intézményi Tanács feladatai:
Az Intézményi Tanács feladata az oktatási intézmény munkájának segítése, támogatása.
Az Intézményi Tanács dönt:
- működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról
- tisztségviselőinek megválasztásáról
- azokban az ügyekben, melyekben a nevelőtestület a döntési jogot az Intézményi
Tanácsra átruházza.
Az Intézményi Tanács véleményt nyilváníthat az intézmény működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben. Fentieken túl az Intézményi Tanács véleményét ki kell kérni:
- az intézmény munkatervéről
- Az intézmény pedagógiai programjának elfogadása előtt
- az intézmény házirendjének elfogadása előtt
- az intézmény szervezeti és működési szabályzatának elfogadása előtt
- minden egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.
A fenntartó kikéri továbbá az Intézményi Tanács véleményét:
- az intézmény átszervezésével
- az intézmény nevének megállapításával
- az intézmény feldatának megváltoztatásával
- az intézmény vezetőjének megbízásával, vagy megbízásának visszavonásával
kapcsolatos döntését megelőzően
- minden egyéb, a jogszabálybab meghatározott esetben.
Az Intézményi Tanács az intézmény működésének támogatására alapítványt hozhat létre.
Az intézmény vezetője az intézmény működéséről félévente beszámoló az Intézményi
Tanácsnak, mely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza a
fenntartó részére. A jogszabályok adta kereteken belül az intézmény működésével
kapcsolatos egyéb feladatokat lát el.
6. Az Intézményi Tanács tagjai:
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A Tanács tagjai a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az önkormányzat, a történelmi
egyházak, a helyi gazdasági kamarák, valamint a fenntartó képviselői lehetnek. A
kiegyensúlyozott működés érdekében Tanácsban minden egyes csoportnak azonos számú
képviselője lehet. Az Intézményi Tanács tagjait az intézményvezető bízza meg, a
delegálásra jogosultak véleménye alapján a feladat ellátására.
A Tanács tagjai:
- Önkormányzat képviseletében: polgármester, képviselő
- Szülői szervezet képviseletében:
- Nevelőtestület képviseletében:
Megszűnik a tagsági viszont:
- a kilépés írásbeli bejelentésével: a tag bármikor írásban bejelentheti, hogy a Tanácsból
kilép. A kilépő tag a tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait,
ugyanakkor köteles a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni.
- a Tanács megszűnésével.
- kizárással: azt a tagot, aki a működési szabályzatot ismételten, vagy súlyosan megsérti,
továbbá a Tanács céljának megvalósítását veszélyeztetheti, az erről való
tudomásszerzést követő 60 napon belül lefolytatott eljárás után egyszerű
szótöbbséggel meghozott határozattal ki lehet zárni.
A Tanács minden tagja:
- azonos szavazati joggal rendelkezik és részt vehet a Tanács döntéshozatalában,
- jogosult a Tanács céljainak elérése érdekében - szóban, vagy írásban – javaslatokat,
indítványokat tenni, ezek megtételét kezdeményezni,
- a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja,
- betekinthet a Tanács irataiba, nyilvántartásaiban,
- felvilágosítást kérhet a Tanács bármely tisztségviselőjétől,
- köteles a Tanács céljainak megvalósítását tevékenyen elősegíteni, nem
veszélyeztetheti ezen célok megvalósítását.
7. Az Intézményi Tanács tisztségviselői
A Tanács Elnöke:
A Tanács Alelnöke:
A Tanács Titkára:
Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.
Az Elnök
- javaslatot készít a Tanács üléstervére,
- összehívja és vezeti a Tanács üléseit,
- gondoskodik a működési szabályzat betartásáról,
- gondoskodik a döntési javaslatok megszövegezéséről.
Elnök kizárólag az intézmény székhelyének életvitelszerűen az intézmény székhelyén
életvitelszerűen lakó személy lehet.
A Titkár
- segíti az Elnök munkáját,
- ellátja a Tanács működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
- gondoskodik az ülések előkészítéséről:
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-

- megküldi a meghívókat és az ülés napirendjére vonatkozó javaslatokat az érintettek
részére,
gondoskodik a Tanács működésével kapcsolatos iratok nyilvántartásáról,
gondoskodik a beérkező iratok, különös tekintettel a Tanács tagjai által beküldött
javas.latok, vélemények kezeléséről.

A Titkár gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről. Titkár kizárólag az oktatási
intézmény nevelőtestülete által delegált tag lehet.
A Tisztségviselők megbízatása megszűnik:
- lemondással,
- a Tanács megszűnésével,
- a tisztségviselő halálával,
- amennyiben az Intézményi Tanács tagjainak egyszerű szótöbbséggel meghozott
határozatával a megbízatását visszavonja.
8. Az Intézményi Tanács működése
A Tanács szükség szerint, de az iskolai tané ideje alatt legalább félévente egy alkalommal
ülésezik. A Tanács ülését az Elnök hívja össze és vezeti. Ha a tagok egyharmada a napirend
megjelölésével, írásban kezdeményezi az összehívást, azt az Elnöknek legkésőbb 5 napon
belül össze kell hívnia. A Tanács ülésére szóló meghívókat és az ülés napirendjére
vonatkozó javaslatokat az ülést megelőzően legalább 2 nappal kell a résztvevők részére
elsődlegesen e-mailben, amennyiben ez nem lehetséges, postai úton, vagy faxon
megküldeni. Az ülés összehívása előtt a tagok napirendre vonatkozó javaslataikat az
Elnöknek juttathatják el.
A Tanács ülései nyilvánosak. Az ülésről kép- és hangfelvétel csak a jelenlévők
hozzájárulásával készülhet. AZ ülés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele
jelen van. A Tanács véleményét, állásfoglalásait, javaslatait, határozatait a jelenlévő tagok
többségének szavazatával, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az
Elnök szavazata dönt.
A Tanács tagjai a tárgyalt témákban az általuk képviselt álláspontot szóban, vagy írásban
szabadion kifejthetik.
9. Az Intézményi Tanács munkájának adminisztrációja
A Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét,
napirendjét, felszólalások lényegét, valamint mellékletét képezi a jelenéti ív. A
jegyzőkönyvet az Elnök írja alá és az ülésen az Elnök által felkért tag hitelesíti. A
jegyzőkönyvet az ülés valamennyi résztvevőjének meg kell küldeni elektronikusan, vagy
hozzáférhetővé kell tenni az oktatási intézmény honlapján.
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5. számú melléklet Szülői Munkaközösség

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szülői szervezetének működési szabályzata az Általános Iskolára
vonatkozóan
A Széchényi Imre Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) Szülői Munkaközösségének
(továbbiakban: SZMK) jelen szervezeti és működési szabályzatát azzal a céllal alkotja meg,
hogy működését és szervezetét egységes keretbe foglalja.
Az SZMK tevékenysége során törekszik a tanulók, a nevelőtestület, valamint az intézmény
fenntartója közötti együttműködésre.
Az SZMK megalakulása után korlátlan ideig működhet, illetve feloszlathatja magát.
1. Alapvető célja
Az iskolába járó tanulók szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlásának
érdekében.
Az iskola és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése.
A saját, önálló életre felkészítő iskola megvalósításában való közreműködés.
Annak a konkrét szülői érdeknek a megfogalmazása, amelyet az választmányi szülőknek
képviselniük kell.
A gyermekek és a szülők érdekeit érintő döntések meghozatalában együttműködés az
iskolavezetéssel, a pedagógusokkal.
2. Alapvető feladata
Az oktató-nevelő munkát együttműködésükkel segítő szülők összefogása.
Feladata a szülői munkaközösség éves munkatervének összeállítása.
Feladata szükség esetén rendkívüli ülés összehívása a felmerülő problémák tisztázására.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét.
A szülők tájékoztatása és véleményük kikérése a gyermekük oktatásával kapcsolatos
kérdésekben.
A szülők választmányi közössége az SZMK-üléseken történtekről tájékoztatást ad a szülői
értekezleteken/elektronikos levélben a szülőknek, valamint az összekötő tanár a
nevelőtestületnek nevelési értekezleteken/tanáriban elhelyezett faliújságon.
3. Alapvető joga
3.1 Döntési jog
- saját működési rendjének és munkaprogramjának elfogadásáról,
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- választmányának megválasztásáról,
- a választmány útján a szülők képviseletét ellátó személyekről,
- a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módjáról,
- a szülők körében megszervezendő, iskolát segítő munkáról.
Az iskolai szülői szervezet választmánya útján eljárhat, intézkedhet a közoktatási törvényben
meghatározott szülői jogok érvényesítése, valamint a szülői kötelességek teljesítése
érdekében.
3.2 Egyetértési jog / SZMSZ elfogadásakor, házirend elfogadásakor/
3.3 Véleményezési jog, működéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben /pedagógiai program,
közoktatási megállapodás megkötése, vezető személye/
3.4 Javaslattételi jog, intézmény egészét vagy tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésbentúlmenően az iskola tevékenységének segítése, támogatása, megerősítése.
3.5 A szülői szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen –az igazgatóval egyeztetve –
használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, amennyiben ez nem korlátozza az iskola
működését
Az iskola szülői szervezetének belső felépítése
1.

Az osztályok szülői munkaközösségei

Az iskolában tanuló gyerekek szülei.
2.

A szülői munkaközösség választmánya

A szülői munkaközösség választmánya az osztály szülői munkaközösségek javaslatai alapján
minden tanév elején megválasztja, vagy tisztségében újra megerősíti a szülői munkaközösség
választmányi tagjait.
3.

A szülői munkaközösség vezetősége

A választmány tagjai közül egy évre vezetőségi tagságot (elnököt, elnökhelyettest és
gazdasági felelőst) választanak. Az SZMK választmánya minden tanév elején megválasztja,
vagy tisztségében újra megerősíti a szülői munkaközösség vezetőségének tagjait.
A választmányi tagot akadályoztatása esetén az osztályából felkért szülő teljes joggal
helyettesítheti a választmányi üléseken.
Az iskolai szintű szülői szervezet ülése nyilvános. Ezen a szülők – szavazati jog nélkül –
bármikor részt vehetnek. Állandó és ideiglenes meghívottak is jelen lehetnek. Állandó
meghívott az iskolaszéki szülők képviselője, az iskola vezetősége.
Az iskola szülői szervezet működésének szabályai
1. A szülői munkaközösség üléseket tart tanévenként min. 3 alkalommal. Ezek közül minden
esetben szeptember hónapban van az első, alakuló értekezlet, amelyen a delegált tagok 50%ának részt kell vennie.
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2. A szülői közösség döntéseit egyszerű többséggel hozza. A meghozott döntésekkel
kapcsolatban utólag módosítás nem történhet, ezért indokolt a delegált tagok részvétele az
üléseken. A szülői közösség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül.
3. Az SZMK vezetőségi tagjai 20000Ft értékhatárig választmányi szavazás nélkül is
dönthetnek a szülői közösség érdekeit képviselő ügyekben.
4. A szülői szervezet tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől a tanulókat
érintő bármely kérdésben.
5. Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti a szülői szervezet által kiválasztott
bármelyik osztály képviselője, az iskola igazgatója, illetve az önkormányzat
képviselőtestülete. A kezdeményezésnek az ülés tervezett időpontja előtt 5 nappal el kell
jutnia a meghívottakhoz, csak úgy mint a tervezett értekezleteknél is. Ennek formája minden
esetben elektronikus levél.
6. Az SZMK üléseit a mindenkori elnök és/vagy az összekötő tanár vezeti. Az SZMK
munkatervét az Iskola éves munkaterve alapján, fő célkitűzéseit figyelembe véve közösen
állítják össze.
Az iskolai munkaközösség szervezeti és működési szabályzatának nyilvánossága
A hatályos szervezeti és működési szabályzat egy-egy eredeti példányát az iskola igazgatója,
illetve a szülői szervezet választmánya őrzi.
Fentieken kívül megjelenik az iskola honlapján.
Záró rendelkezések
Az SZMSZ módosítását a szülői szervezet bármely tagja kezdeményezheti.
A szervezeti és működési szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a szülői
munkaközösség választmánya fogadja el, amelyről a nevelőtestületet jegyzőkönyv formájában
tájékoztatják.
Jelen szervezeti és működési szabályzat ......... év.................. hó...... napján lép hatályba,
miután a ........./......... tanév folyamán azt a szülők megismerték, és annak elfogadásával
egyetértettek.

..............................................
………………………………………………
Gergely-Somogyi Éva
SZMK Elnöke

Várszegi Marianna
SZMK Összekötő Tanár

Kelt: ........................................, ......... év .................. hónap ...... nap
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7. számú melléklet Munkaköri leírás minták
Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása
A gyakornok munkaköre:
A munkakörhöz kapcsolódó követelmények során a gyakornok feladata, hogy:
- megismerje a munkakörére vonatkozó foglalkoztatási alapelveket, az oktatás és
nevelésszervezés gyakorlati feladatait,
- megismerje az intézménybe járó gyermekek saját felkészítésének problémáját,
- alkalmassá váljon a különleges gondozást igénylő gyermekek egyéni fejlesztésére
(hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, etnikai, ill. tehetséges gyermekekkel való
foglalkozást),
- elmélyítse a foglalkozásokhoz kapcsolódó információhordozók, műszaki cikkek,
tárgyak, eszközök használatához szükséges ismereteket.
A gyakornoknak és a szakmai vezetőjének (mentorának) munkavégzési kötelezettségét úgy
kell megállapítani, hogy ennek teljesítése mellet rendes munkaidőben a gyakornoki idővel
kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.
A munkakörhöz kapcsolódó szakmai kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben
meghatározott munkakör, ill. az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.
Általános követelmények:
Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje:
- a munkánk alapjául szolgáló dokumentumokat,
- az alapvető általános dokumentumokat (alapító okirat, intézmény szervezeti és
működési szabályzata – SZMSZ –, házirend),
- az
alapvető
szakmai
dokumentumokat
(pedagógiai-nevelési
program,
minőségirányítási program BECS, intézményi éves munkaterv, továbbképzési program
és beiskolázási terv, munkaközösségek munkaterve, gyermekcsoportok
tervezőmunkája),
- az intézményi ügyintézés dokumentumait (ügyintézési, iratkezelési szabályzat,
jegyzőkönyv, határozat, értesítés, tanügyi nyomtatványok, mint felvételi és mulasztási
napló és óvodai csoportnapló, egyéni fejlesztési intézményi nyilvántartás,
tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény, igazolások rendje,
iktatókönyv),
- a munkaügyi dokumentumokat (munkaköri leírás, jelenléti ív, szabadságolási terv és
kérelem, egészségügyi előírások),
- a védelmi jellegű szabályzatokat (a reklámtevékenység szabályai, tűz, munka és
kockázatértékelés, balesetvédelmi szabályzatok),
- érdekvédelmi szabályzatokat (az intézményi közalkalmazotti szabályzat),
- szabályzatokat (leltár és selejtezési szabályzat, könyvtári szabályzat).
Munkaköri követelmények:
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Munkahelyének szakmai elképzeléseit
- az intézmény hitvallását, pedagógiai célkitűzéseit,
- a nevelés alapelveit, feladatait,
- a gyakorlati megvalósítás sikerkritériumait,
- a mérés-ellenőrzés, értékelés eljárásrendjét.
A közalkalmazotti törvényben írt részek közül kiemelten
- a gyermekek jogait, kötelességit,
- a gyermekvédelem feladatait,
- a szülők jogait és kötelességeit,
- a pedagógusok jogait és kötelességeit.
A fenntartói minőségirányítási program alapelveit, irányelveit
- a lakóhely önkormányzatának oktatási stratégiai elképzeléseit, koncepcióját,
- az irányítással kapcsolatos általános rendelkezéseket.
Tevékenységét napköziben látja el és környezetismeretet tanít.
A gyakornok pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket
foglalja magában, amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az
egyes munkaköröknek megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak. Munkaköri
kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Közoktatási Törvény és a hozzá kapcsolódó
rendeletek, az iskola pedagógiai programja, SZMS-e, házirendje, munkaterve, a nevelőtestület
határozataik továbbá az igazgató, ill. felettes szerveknek az igazgató útján adott útmutatásai
alkotják.
Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával
végzi, igazodva az iskola egységes nevelésioktatási hatásrendszerének kiépítéséhez,
működéséhez.
I: Alapvető feladata a tanulóok oktatása és nevelése. Munkakörének ellátásra során az alábbi
kötelezettségeinek kell eleget tennie:
1. A pedagógus felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése-oktatása érdekében végzi
munkáját a legnagyobb hatékonyságra törekedve.
2. Nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességeit,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, esetleges
fogyatékosságát.
3. Segíti a tanuló képességeinek tehetségének kibontakozását, ill. valamilyen okból
hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását.
4. A tanítás során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja.
5. Értékeli és ellenőrzi a tanulók munkáját.
6. Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók emberi méltóságát.
7. Gondoskodik erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről. Etikus
viselkedésmintákat ad, munkáját a pedagógusokra vonatkozó általános etikai normák
szerint végzi. Példaadó személyiségként dolgozik és nevel.
8. A tanulók életkorának figyelembevételével sajátíttatja el s tartatja be a közösségi
együttműködés szabályait.
104

A Gróf Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzata

9. Alkotó módon részt vállal a pedagógiai program célkitűzéseinek megvalósításában.
Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
10. Tanítási/foglalkozási órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés,
értékelés).
11. Nevelési értekezleteken, továbbképzéseken, a munkaközösségi munkában aktívan
részt vesz. Szakmai ismereteit folyamatosan karbantartja. A továbbképzési terv
lehetőségeit is kihasználva folyamatosan képzi magát.
12. Szakmai kérdésekben folyamatosan konzultál illetékes kollégáival, mentorával,
munkaközösség-vezetőjével. Részt vesz saját munkájának értékelésében.
13. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapjáén dolgozik. A tanmenetet
az igazgató által meghatározott időpontban a szolgálati utat betartva az igazgatónak
bemutatja. Nevelő-oktató munkáját a mentora által elkészített mentorállási terv
alapján végzi.
14. Pedagógus etika normáit betartja.
A fentieken kívül elvégzi azokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető, vagy
helyettese megbízza.
Szakmai- és munkaügyeivel kapcsolatban a szolgálati út betartásával intézkedik.
Tagja az iskolavezetésnek.
Szoros kapcsolatot tart fenn a többi munkaközösség vezetőivel, tagjaival.
Kapcsolatok:
A tanév munkatervében meghatározottak szerint fogadódóórákat tart. Együttműködik az
intézmény szakmai munkaközösségével.
Járandóságai:
- bérbesorolás szerinti fizetés.

INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES
Az intézményvezető közvetlen munkatársa. Tagja az iskolavezetésnek.
I.: Általános feladatok
1. Az intézményvezetőt annak akadályoztatása esetén helyettesíti, intézkedéseit teljes
felelősséggel és jogkörrel hozza (SZMSZ). Ellenőrzi az intézményvezető utasításainak
végrehajtását, az intézményvezető útmutatása szerint intézkedik az intézmény mindennapi
életében.
2. Feladatait az egész iskolára ás általában a felső tagozatra vonatkozóan látja el.
3. Segíti, erősíti az iskola pedagógiai programjában vázolt egységes nevelési-oktatási
hatásrendszer minél színvonalasabb működését.
4. A pedagógiai program, az SZMSZ, az éves munkaterv, a hatályos rendelkezések, a
meglévő szabályzatok ré vonatkozó feladatai, továbbá az igazgató útmutatása alapján
tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a pedagógusok munkáját.
5. Ellenőrzi az alapdokumentumok előírásainak érvényesülését.
6. Belső továbbképzéseikben előadóként, vitaindítóként közreműködik.
7. Tantestületi értekezleten a területéhez tartozó nevelés-oktatási témakörben általános
beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkező
feladatok megtételére. Módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató órákat
szervez.
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8. Feladata az év eleji tervező munka gondozása, figyelemmel kísérése, a tanév végének
lezárása.
9. A munkaközösségi munkatervek készítését összehangolja, közreműködik az éves
munkaterv elkészítésében.
10. Ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a szülői értekezletek megtartását.
11. Segíti, koordinálja a 8. évfolyamosok pályaválasztással és felvételijével kapcsolatos
tevékenységeket.
12. Felügyeli a különböző vizsgák, tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolítását.
13. Szervezi az intézményben a témahét programját.
14. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdő, kevés gyakorlattal rendelkező tanároknak,
tanárjelölteknek.
15. Megszervezi a felmentett tanulók, magántanulók beszámolóinak vizsgáit.
16. Javaslatot tesz a pedagógusok továbbképzésére.
17. Közreműködik az iskola pedagógiai programjának megírásában, módosításában, a
különböző szabályzatok, a házirend elkészítésében, egyetértésben a nevelőtestülettel,
figyelembe véve a diákönkormányzat, az SZM véleményét. Elfogadás után ellenőrzi azok
betartását, betartatását. Gondoskodik az iskola szabályzatainak, határozatainak, igazgatói
utasításainak a dolgozókkal történő megismertetéséről.
18. Segít a különböző intézményi és intézményen kívüli versenyek szervezésében.
19. Segédkezik a továbbképzésii program, a beiskolázási terv kidolgozásában,
megvalósításában.
20. A tanulókkal kapcsolatos információkat, bizalmas szülői közléseket a pedagógiailag
szükséges mértékben tárja a nevelőtestület elé.
21. Gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenőmentes megszervezéséről,
lebonyolításáról. Szervezi a Széchényi-napokat.
22. Észrevételt tesz a technikai dolgozók munkájával kapcsolatban, felügyeli őket.
23. Közreműködik a KIKK Siófoki Tankerületének leadandó anyagok dokumentumok,
jelentések elkészítésében: túlóra, helyettesítés.
24. Közreműködik az intézményi szintű szakmai és egyéb igénylések elkészítésében.
25. Felelős:
- a nevelő-oktató munka megszervezésében, irányításában, ellenőrzésében,
- a túlórák és helyettesítések pontos adminisztrálásáért, elszámolásáért,
- a pedagógiai munkával összefüggő adminisztráció végzéséért (tanügyi
dokumentumok),
- a taneszköz fejlesztési terv megvalósulásáért,
- ebédeltetés (felügyelet, adminisztráció) szervezéséért, ellenőrzéséért,
II. Különleges feladatok:
1. Felelős az irattár törvényes kezeléséért.
2. Munkáját az iskolatitkár segíti. Közreműködik az intézményi adminisztráció szakszerű
működtetésében, tanügyi
dokumentumok,
anyakönyvek megrendelésében,
kezelésében.
3. Segíti, ellenőrzi a szakkörök , fejlesztőfoglalkozások, tehetséggondozó tevékenységét,
a szülői értekezletek megtartását, a munkaközösségek és a napközi szakmai-pedagógiai
munkáját.
4. Segíti a munkaközösségi összejövetelek szervezését, a pedagógusok havi szükség
szerint heti munkaértekezletét, megbeszéléseit, a fogadó órák időpontjának hirdetését,
megtartását.
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5. Javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra.
6. Segíti az iskolai Diákönkormányzat munkáját, részt vesz üléseiken és az aktuális iskolai
kérdésekről folyamatos tájékoztatást ad.
7. Közvetlenül segíti a 8. osztályos osztályfőnökök pályaválasztási, továbbtanulási
tevékenységét.
III. Ügyviteli feladatok:
1. Gondoskodik a mulasztók helyettesítéséről.
2. Naprakészen vezeti a helyettesítési naplót.
3. A tantárgyfelosztás alapján elkészíti az ügyeleti beosztást, a helyettesítési rendet, a
tanterem beosztását.
4. Az iskolatitkárral együttműködve gondoskodik a nyomtatványok beszerzéséről, azok
pontos vezetéséről.
IV. Ellenőrzés:
1. Az SZMSZ-ben, a pedagógiai programban, valamint az éves munkaterveben
meghatározott módon ellenőrzi az iskolában folyó munkát.
2. Fokozott figyelemmel kíséri a nevelők munkáját, óralátogatásokat végez, szakmai
tanácsaival segíti a nevelő-oktató munkát, alkalmanként felméréseket végez, ellenőrzi
az adminisztrációs munkát.
3. Tapasztalatairól a munkatervnek megfelelően elemzéseket készít, folyamatosan
tájékoztatja az igazgatót.
V. Kapcsolatok:
1. Az igazgatóval naponta kölcsönösen tájékoztatják egymást a végzett munkáról és a
feladatokról. Napi kapcsolatot tart fenn a hatáskörébe közvetlenül tartozó
dolgozókkal. Rendszeresen tájékoztatja az igazgatót az általa végzett munkáról,
külső partnerekkel az igazgatóval történ megbeszélés után egyeztet.
2. Rendszeresen egyeztet a tanulókkal kapcsolatos kérdésekben az osztályfőnökökkel,
szaktanárokkal, szülőkkel.
3. Gondoskodik arról, hogy minden információt, hirdetést megismerjenek a
pedagógusok.
4. Kapcsolatot tart az intézményhasználókkal, társintézményekkel, partneriskolákkal.
5. Az iskolatitkár munkáját a maga felelősségi területén segíti és ellenőrzi.
6. A szülői munkaközösség ülésein részt vesz, segíti munkájukat.
7. Vezetőként képviseli az iskolát a különböző hivatalos és nem hivatalos
rendezvényeken. Az igazgató akadályoztatása esetén képviseli az intézményt.
8. A tanév munkatervében meghatározottak szerint fogadóórákat tart.
9. Együttműködik az intézmény szakmai munkaközösségével.
VI. Pénzeszközökkel összefüggő hatáskörök:
1. Szakmai munkához szükséges eszközök beszerzésére javaslatot tesz.
2. Javaslattevő jogkörrel bír pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerésére.
VII. Munkakörülmények:
1. Munkavégzéséhez számítógép áll rendelkezésére.
2. Telefon, fax és fénymásoló használata biztosított.
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MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ
A munkaközösség vezető feladata a munkaközösség szakmai munkájának irányítása,
ellenőrzése, értékelése. Felelős a munkaközösség szakszerű működéséért, a munkaközösségi
feladatok koordinálásáért.
1. Munkáját az iskola pedagógiai programjában, SZMSZ-ében, éves munkatervében
meghatározott alapelvek és célok figyelembevételével végzi.
2. Szakterületének megfelelően részt vesz az iskola pedagógiai programjának, helyi
tantervének, belső szabályzatainak kidolgozásában, korszerűsítésében.
3. Részt vesz szakmai pályázatokon, megbeszéléseken. Munkaközössége szakmai
színvonalának növelését szem előtt tartva javaslatokat tesz a továbbképzési program
és a beiskolázási terv tartalmára, résztvevőire.
4. A munkaközösség által elfogadott működési rendet érvényesíti, s az elhatározott
munkaprogram végrehajtását irányítja.
5. A tantárgyi háziversenyek és rendezvények szervezésében vezető szerepet vállal.
6. Képviseli munkaközösségét a tantárgyfelosztás, az órarend, valamint a szertári,
könyvtári állomány fejlesztését célzó döntések előkészítésében.
7. A munkaközösség tagjaival elkészíti a tantárgyak tanításának távlati koncepcióját,
amelyben meghatározza a legfontosabb szaktárgyi célokat, feladatokat, körvonalazza
a tartalmi, szervezeti, metodikai fejlesztés irányát, s megfogalmazza a tárgyi
feltételrendszerrel kapcsolatos igényeket.
8. Segíti a távollévő kollégák szakszerű helyettesítését.
9. Az intézményvezetéssel együttműködve vizsgálja, elemzi a tantárgy(ak) tanításának
eredményességét.
10. Munkaközösségi
foglalkozásokat
szervez,
irányítja
a
munkaközösségi
megbeszéléseket, s a levont következtetésekről, megállapításokról tájékoztatja az
intézményvezetést.
11. A munkaközösség mindegyik tagját minden tanévben legalább egyszer a tanítási óráján
meglátogatja és kezdeményezi a munkaközösség tagjai közötti kölcsönös
óralátogatásokat, tapasztalatcseréket.
12. Szervezi a fiatal pedagógusok segítését.
13. Szakmai szempontból ellenőrzi a munkaközösség tagjainak tanmeneteit.
14. Az intézményvezető felkérésére részt vesz a munkaközösségbe tartozó tanítók,
tanárok munkájának szervezésében, ellenőrzésében, értékelésében (beleértve az
adott körben a tanulmányi versenyek, szaktárgyi rendezvények irányítását, a
fakultációk, a szakkörök, a felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások szervezését,
a tanári továbbképzések gondozását, a tantervek korszerűsítését, a leltárak,
nyilvántartások ellenőrzését is).
15. Alkalmanként jelentést készít a tantárgy(ak) oktatásának helyzetéről és a
munkaközösség éves munkájáról.
16. Az éves munkaterv részeként a munkaközösség tagjaival közösen elkészíti
munkaközössége munkatervét, kiemelve benne a kapcsolódási pontokat. Segít a
tantárgyi tanmenetek elkészítésében, a tanév elején meghatározott időpontban leadja
ezeket az igazgatóhelyettesnek.
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17. Az igazgatóhelyettest segíti a különböző iskolai vizsgák lebonyolításában, pályakezdő
és új kollégák fogadásában, módszertani kultúrájuk iskolával való összehangolásában.
18. Tanulmányi versenyeket szervez, a versenyeredményeket nyilvántartja.
19. Elvégzi a belső szabályzatokban, igazgatói utasításban meghatározott feladatait
(tankönyvrendelés, fénymásoló használat).
20. Az intézményi döntésekről tájékoztatja a munkaközösség tagjait.
21. A munkaközösség munkatervében az anyag, vagy költségigényes feladatokkal
(verseny, rendezvény, stb) kapcsolatban költségtervet is készít. A szakmai anyagok
felhasználását nyomon követi. Szükség esetén anyagigénylést ad le (általában 3
havonta). A napi, vagy aktuális munkához kapcsolódó szakmai anyagok (pl. karton,
írószerek, stb.) tárolásáról és arányos kiosztásáról gondoskodik.
22. Szakmai és munkaügyeivel kapcsolatban a szolgálati út betartásával intézkedik.
23. Tagja az iskolavezetésnek.
24. Szoros kapcsolatot tart fenn a többi munkaközösség vezetőivel, tagjaival.

OSZTÁLYFŐNÖK
Főbb felelősségek és tevékenységek összefoglalása
Az osztályfőnököt az intézmény vezetője bízza meg a nevelőtestület javaslatát figyelembe
véve. Osztályfőnöki megbízás elsősorban annak adható, aki
- az intézmény határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező főfoglalkozású pedagógusa
- legalább 1 éves tanári gyakorlattal rendelkezik.
Osztályfőnökségre a tantestület bármelyik tagja pályázhat, a következő tanévtől esedékes
osztályfőnökségre az alsó tagozaton október 10-ig, felső tagozaton február 10-ig lehet pályázni
írásban, az iskola intézményvezetőjénél motivációs levéllel. Jelentkező hiányában a vezetőség
jelöli ki az osztályfőnököket 1. és 5. évfolyamokon.
Munkáját az SZMSZ-ben meghatározottak, a Pedagógiai Program, a házirend, munkaterv,
valamint egyéb iránymutatások alapján végzi.
Gyermekvédelmi tevékenységekkel kapcsolatban feladata, hogy az osztályában felmerülő
gyermekvédelmi problémákat jelezze a gyermekvédelmi kapcsolattartó felé (jelenleg Horváth
Gáborné).
Nevelő munkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki
tanmenet. Osztálya közösségének felelős vezetője. A gyermekek nevelését, oktatását a
lelkiismereti szabadság és a különböző világnézetűek között a türelmesség elve alapján végzi.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri feladatokon túlmenően még az alábbiak a
szakmai feladatai és a hatásköre:
1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az iskola pedagógiai elvei szerint
neveli osztályának tanulóit a személyiségfejlődés tényezőit figyelembe véve.
2. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét.
3. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű tanulók segítésére.
4. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a tanártársai elé terjeszti.
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5. Szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, e-ellenőrző és e-napló útján
rendszeresen tájékoztatja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi
előmeneteléről.
6. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (e-napló naprakész vezetése,
félévi és év végi statisztikák, továbbtanulással, gyámüggyel kapcsolatos tennivalók,
stb.).
7. Mint osztályfőnök, saját hatáskörben az SZMSZ-ben felruházott jogainál fogva indokolt
esetben 3 nap távollétet engedélyezhet és igazolhat osztálya tanulójának.
8. Közreműködik osztálya kötelező orvosi vizsgálatának bonyolításában.
9. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására
mozgósít, valamint közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében.
10. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, kitüntetésére (a tanulók,
kollégák véleményét figyelembe véve).
11. Javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt feladatok elvégzésével elősegíti a közösség
tevékenységének eredményességét.
12. Segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok személyiségének
ismeretében.
13. Ügyel a reá bízott tanulókra, valamint az oktató-nevelő munka biztonságos
működésére.
14. A munkaközösségben vállalt anyag, vagy költségigényes feladataival (verseny,
rendezvény, stb.) kapcsolatban költségtervet készít, melyet egyeztet munkaközösségvezetőjével. Szükség esetén anyagigénylést ad le munkaközösség-vezetőjének.

PEDAGÓGUS
A pedagógus alaptevékenysége azokat a tanórai és tanórán kívüli teendőket foglalja magában,
amelyek az intézmény rendeltetése szerint nevelő-oktató munkából az egyes munkaköröknek
megfelelően minden nevelőre kötelezően vonatkoznak.
Munkaköri kötelezettségeinek tartalmát és kereteit a Köznevelési Törvény és a hozzá
kapcsolódó rendeletek, az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e, házirendje, munkaterve, a
nevelőtestület határozatai, továbbá az igazgató ill. a felettes szerveknek az igazgató útján adott
útmutatásai alkotják.
Nevelő-oktató munkáját egységes elvek alapján, módszereinek szabad megválasztásával végzi,
igazodva az iskola egységes nevelési-oktatási hatásrendszerének kiépítéséhez, működéséhez.

SZAKTANÁR
A szaktanár kötelezettségei és feladatai:
- A tanulók életkorához igazodó módszerekkel való képzése, szakszerű és hatékony
oktatása és nevelése, a NAT és az iskola pedagógiai program alapértékeinek
képviselete a szakmai munkában.
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Az általa tanított tantárgyra tematikus, éves tanmenetet készít év elején határidőre a
követelményeket és az előző évi mérések eredményeit figyelembe véve.
A tanítási órákra és tanórán kívüli foglalkozásokra rendszeresen felkészül; az
írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező, valamint a gyakornoknak és pedagógus I.
kategóriában lévők első 3 évében.
A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal fejleszti egyéni képességeiket.
Szemléltető eszközöket használ, bemutató és tanulói kísérleti tevékenységgel alapozza
a tanulást. Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével,
az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, a képességek folyamatos fejlesztése
mellett adja át.
Az általa átvett eszközöket (Notebook, laptop) megőrzi, hiány esetén anyagi
felelősséggel tartozik.
Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésükre.
Az intézményi 5 éves belső ellenőrzési tervének megfelelően részt vesz az önértékelési
folyamatban.
Figyelembe veszi a tanulók egyéni képességeit, fejlődésének ütemét, szükség esetén a
lassúbb tempójú tanulóknak külön felzárkóztatást szervez.
Egy héttel a dolgozatírás előtt közli a témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal és
az írásbeli dolgozatokat legkésőbb két héten belül kijavítja.
A tanulók füzetét számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges hiányokat.
Félévenként minden füzetet ellenőriz (helyesírás javítás minden tárgyból kötelező).
Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményét, megtartja
az írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyát, objektíven és indoklással értékel.
Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről. Személyisége, modora,
hangneme, megnyilvánulásai, munkafegyelme példa a tanulók előtt.
Felelősséggel ellátja a beosztás szerinti óraközi felügyeletet, ügyeletet. A vezetők
utasítása szerint helyettesít.
Az ünnepélyek, versenyek, iskolai rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal. Jelen van az intézményi
programokon és beosztás alapján felügyel.
Szaktárgyi és pedagógiai szakértelmét állandóan gyarapítja, az új tudományos
eredményeket megismeri, a szakmódszertanban tájékozódik. Aktívan részt vesz a nyílt
napokon, bemutató órákat tart és dokumentálva hospitál tanítási órákon.
Tevékenyen részt vesz a szakmai munkaközösség munkájában, részt vállal a pedagógiai
program módosításában, a továbbképzési ismereteiről beszámol.
Tanórája előtt 15 perccel köteles megjelenni. Tervezett távolmaradása esetén időben,
előre értesíti az intézményvezetőt és gondoskodik arról, hogy a tanmenet, a
helyettesítés anyaga, a tankönyv, a helyettesítő nevelő rendelkezésére álljon.
Közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.
A szaktárgyában kimagasló teljesítményű tanulókat felkészíti és kíséri őket tanulmányi
és kulturális versenyekre, vetélkedőkre.
Részt vesz a szülői értekezleteken, fogadóórákon, hetente egy fogadóórát is tart. A
szülőket tájékoztatja a tantárgyi követelményekről, a tanulók előmeneteléről, a diákok
fejlődéséről. Együttműködik a szülőkkel.
Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait.
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Tiszteletben tartja a tanulók emberi méltóságát.
A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.
A munkaközösségben vállalt anyag, vagy költségigényes feladataival (verseny,
rendezvény, stb.) kapcsolatban költségtervet készít, melyet egyeztet munkaközösségvezetőjével. Szükség esetén anyagigénylést ad le munkaközösség-vezetőjének.
A bukásra álló tanulók szüleit a félévi és év végi zárás előtt 5 héttel írásban tájékoztatja.
Személyi adataiban történt változást (név, lakcím, szabadság idején a tartózkodás
helyét) az intézményvezetőnek azonnal jelenti.

TANÍTÓ
Alapvető feladata a tanulók oktatása és nevelése. Munkakörének ellátása során az alábbi
kötelezettségeinek kell eleget tennie:
1. Felelősséggel és önállóan a tanulók nevelése-oktatása érdekében végzi munkáját a
legnagyobb hatékonyságra törekedve.
2. Nevelő-oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló egyéni képességeit,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociális helyzetét, fejlettségét, esetleges
fogyatékosságát.
3. Segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, ill. valamilyen okból
hátrányos helyzetben lévő gyermek felzárkóztatását.
4. A tanítás során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan nyújtja.
5. Értékeli és ellenőrzi a tanulók munkáját.
6. Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók emberi méltóságát.
7. Gondoskodik erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlesztéséről. Etikus
viselkedésmintákat ad, munkáját a pedagógusokra vonatkozó általános etikai normák
szerint végzi. Példaadó személyiségként dolgozik és nevel.
8. A tanulók életkorának figyelembe vételével sajátíttatja el és tartatja be a közösségi
együttműködés szabályait.
9. Alkotó módon részt vállal a pedagógiai program cékitűzéseinek megvalósításában.
Közreműködik az iskolaközösség kialakításában és fejlesztésében.
10. Tanítási/foglalkozási órán minőségi munkát végez (felkészülés, szervezés, ellenőrzés,
értékelés).
11. Nevelési értekezleteken, továbbképzéseken, a munkaközösségi munkában aktívan
részt vesz. Szakmai ismereteit folyamatosan karbantartja. A továbbképzési terv
lehetőségeit is kihasználva folyamatosan képzi magát.
12. Szakmai kérdésekben folyamatosan konzultál illetékes kollégáival, munkaközösségvezetőjével. Rendszeresen (belső ellenőrzési terv szerint) hospitál a
munkaközösségéhez tartozó tantárgyakat tanítók óráin. Részt vesz saját munkájának
értékelésében.
13. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet
az igazgató által meghatározott időpontban a szolgálati utat betartva az igazgatónak
bemutatja.
14. Pedagógus etika normáit betartja.
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15. Elvégzi a kötelező adminisztrációt.
16. A tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása.
17. Távollétekor – az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően jár el – mely szerint a tananyagot
felettesének előzetesen leadja, vagy eljuttatja.
18. Javaslatot tesz, figyelmeztetésre, megrovásra, jutalmazásra (saját osztályában tanulók
vonatkozásában).
19. Az oktatói nevelői tevékenysége során
- az általa tanított tantárgyra, tematikus, éves tanmenetet készít, az előírt szakmai
követelményeket figyelembe véve,
- A tanítási órákra és tanórán kívüli foglalkozásokra rendszeresen felkészül; az
írásbeliség a kezdő nevelőknél kötelező, valamint a gyakornoknak és pedagógus I.
kategóriában lévők első 3 évében.
20. Az átvett taneszközöket, játékokat megőrzi, azokkal elszámol.
- Hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
- Írásbeli munkájára gondot fordít.
- A tanuló számára a témazáró dolgozatot előre jelzi.
- A tanulók füzeteit számonkérés alkalmával láttamozza és jelzi az esetleges
hiányokat.
- A pedagógiai programban meghatározottak szerint rendszeresen minden füzetet
ellenőriz (helyesírás javítás minden tantárgyból kötelező).
- A házi feladatot közösen javítja a tanulókkal és értékeli.
21. A bukásra álló tanulók szüleit a félévi és év végi zárás előtt 5 héttel írásban tájékoztatja.
22. Ügyeletet, helyettesítést vállal és megbízott feladatát ellátja.
23. Személyi adataiban történt változást az intézményvezetőnek azonnal jelenti (név,
lakcím, szabadság idején a tartózkodás helyét).
24. Az iskolai rendezvényeken a részvétel kötelező.
25. A tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleteken részt vesz.
26. Oktató-nevelő tevékenysége során ellátja a tehetséggondozás, tehetség kiválasztás
feladatát, tevékenységét.
27. A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.
28. Felelős a rábízott tanulók szellemi, testi épségéért.
29. Felelős az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért.
30. A törvényi előírásoknak megfelelve az intézmény továbbképzési terve alapján teljesíti
a 120 órás továbbképzéseket.
31. A tanév munkatervében meghatározottak szerint szülői értekezletet, fogadóórákat
tart.
32. Együttműködik az intézmény szakmai munkaközösségével.
33. A munkaközösségben vállalt anyag, vagy költségigényes feladataival (verseny,
rendezvény, stb) kapcsolatban költségtervet készít, melyet egyeztet munkaközösségvezetőjével. Szükség esetén anyagigénylést ad le munkaközösség-vezetőjének.
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TANULÓSZOBAI NEVELŐTANÁR
A tanulószobai nevelőtanár kötelezettségei és feladatai:
- Biztosítja a tanulók részére a másnapi felkészülést 5-8. évfolyamon 14:00-16:00 óra
között.
- Megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást.
- Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.
- Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről.
- Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat, mennyiségileg minden esetben,
minőségileg a lehetőségekhez mérten.
- A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén
gyakoroltatja.
- A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját ebédelteti,
melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia
szabályainak megtartásáról.
- Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását rossz
idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Eközben személyesen
felügyel rájuk.
- A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára legalább havi egy
alkalommal kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez.
- A tanulószobai foglalkozások befejeztével – az oktatási intézmény rendjének
megfelelően – csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény
kijáratánál.
- Rendszeresen együttműködik a csoportot tanító pedagógusokkal.
- Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletén.
- Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken.
- Tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleten részt vesz.
- A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető ellene.
- A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.
- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait.
Napi feladatai:
- Vezeti a csoportnaplót.
- Jelzi a hiányzó tanulókat.
- Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését.
- Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli feladatot minőségileg is ellenőrizte.
Heti feladatai:
- Összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat.
Felelős
- a rábízott tanulók szellemi, testi épségéért,
- a foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért,
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az adminisztráció pontos vezetéséért, a naplók, a félévi, év végi statisztika
elkészítéséért,
az éves munkatervben megfogalmazott célkitűzések megvalósításáért.

NAPKÖZIS NEVELŐTANÁR
A napközis nevelőtanár kötelezettségei és feladatai:
- A napközis tanulók rendszeres, hatékony foglalkoztatása érdekében heti
foglalkoztatási tervet készít.
- Biztosítja a tanulók részére a másnapi felkészülést
1-2-3. évfolyamon 13:00-16:00 óra között,
4. évfolyamon 13:00/14:00-16:00 óra között (órarendtől függően).
- Megismerteti velük az önálló és módszeres tanulást.
- Szükség esetén segítséget nyújt a felkészüléshez.
- Gondoskodik az írásbeli házi feladatok tanulók általi maradéktalan elkészítéséről.
- Rendszeresen ellenőrzi az elkészített házi feladatokat, mennyiségileg minden esetben,
minőségileg a lehetőségekhez mérten.
- A szóbeli feladatokat a napközis tanulóktól lehetőség szerint kikérdezi, szükség esetén
gyakoroltatja.
- A gyengébb tanulókat egyénileg, vagy tanulócsoportok keretében korrepetálja előre
meghatározott időpontokban.
- A tanítási órák végeztével a felügyeletére bízott napközis tanulók csoportját ebédelteti,
melynek során gondoskodik a kulturált étkezési viselkedésről, a személyi higiénia
szabályainak megtartásáról.
- Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulók mozgását, kikapcsolódását, rossz
idő esetén a tanteremben, jó idő esetén pedig a szabad levegőn. Eközben személyesen
felügyel rájuk.
- A színvonalas szabadfoglalkozások érdekében csoportja számára legalább heti egy
alkalommal kulturális, sport, játék és munkafoglalkozásokat szervez.
- A napközis foglalkozások befejeztével – az oktatási intézmény rendjének megfelelően
– csoportosan elkíséri és elbúcsúztatja a tanulókat az intézmény kijáratánál.
- Rendszeresen együttműködik a napközis csoportot tanító pedagógusokkal.
- Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletén.
- Kötelezően részt vesz az iskolai rendezvényeken.
- Tanítási időn kívül – a tanév programjának megfelelően – szakmai tanácskozáson,
értekezleten részt vesz.
- A nevelői házirend megtartása kötelező, vétség esetén fegyelmi eljárás
kezdeményezhető ellene.
- A nevelés-oktatás biztonságos és balesetmentes körülményeit megteremti.
- Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait.
- Köteles elvégezni mindazon feladatokat, amellyel az intézményvezető, ill. az általa
kijelölt vezető megbízza.
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Köteles a rábízott intézményi ügyek titkosságát megőrizni, az adatok kezelése és
továbbítása csak az intézményvezető felhatalmazása alapján az iratkezelési szabályzat
keretei között történhet.
- A fentieken kívül elvégzi azokat a szakmai feladatokat, amelyekkel a felettese
megbízza.
- Az általa átvett eszközöket megőrzi, hiány esetén anyagi felelősséggel tartozik.
Napi feladatai:
- Vezeti a csoportnaplót és az e-naplót.
- Jelzi a hiányzó tanulókat.
- Az étkezési lapon nyilvántartja a napi étkező és távolmaradó létszámot.
- Láttamozással igazolja a tanulók leckéjének elkészítését.
- Aláírásával jelzi, hogy az írásbeli feladatot minőségileg is ellenőrizte.
Heti feladatai:
- Összesíti a hiányzó és jelenlévő tanulókat.
- A foglalkozási tervben jelöli az elvégzett munkát, ha az valamilyen okból elmaradt,
akkor tovább viszi a következő hétre.
A nevelő felelős
- a rábízott tanulók szellemi, testi épségéért,
- a foglalkozások rendjéért, a pontos kezdéséért, befejezéséért,
- az adminisztráció pontos vezetéséért, a naplók, a félévi, év végi statisztika
elkészítéséért,
- a foglalkozási terv elkészítéséért.

MÉRÉSI KOORDINÁTOR
-

Mérési koordinátorként szervezi a terembeosztást, a tanulók névsorát.
Tájékoztatást tart a teremben felügyelő tanárok számára.
Összegyűjti a mérőlapokat, kérdőíveket.

KÖNYVTÁROS
Munkaköri feladatai:
Könyvtáros feladata, hogy az iskola oktató-nevelő munkáját a gyűjtőköri szabályzatban
meghatározott információhordozók gyűjtésével, feldolgozásával és szolgáltatásával segítse. Az
iskolai könyvtáros főfoglalkozású.
Munkáját az intézményvezető irányításával, ellenőrzésével és támogatásával végzi. Fokozottan
ügyel a pedagógusok szakirodalmi ellátására.
Főbb felelősségek és tevékenységek:
1. Szakmai feladatai
1.1 Állománygondozás
1.2 Állománygyarapítás
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Felelősé az évi költségvetés tervszerű és folyamatos felhasználásáért.
A megjelenő kiadványokról tájékozódik.
Szükség esetén jelzi az egyedi beszerzési igényeket.
A beszerzéseknél konzultál a munkaközösségek vezetőivel (tagjaival), figyelembe veszi
az iskola vezetőségének javaslatait.
1.3 Állományba vétel
- A beszerzett dokumentumokat a könyvtárba érkezést követően azonnal a könyvtári
szabályzatbab meghatározott módon nyilvántartásba veszi.
- A nyilvántartásokat naprakész állapotban tartja.
- Rendszeresen (évenként) állománygyarapítást végez.
- A felesleges, elhasználódott, tartalmilag elavult műveket a rendeleti előírásoknak
megfelelően törli az állományból.
1.4 Állományvédelem
- A könyvtáros tanár felelős a könyvtár rendeltetésszerű használatáért.
- Állományellenőrzési rendeleti előírás szerint, előkészíti a leltározást, raktári rend,
raktári katalógus ellenőrzése, leltározási ütemterv elkészítése, valamint részt vesz a
leltározás lebonyolításában.
- Pontosan vezeti a kölcsönzési nyilvántartást.
2. Szolgáltatások
- Kölcsönzés: a működési szabályzatban meghatározott módon.
- Könyvtárbemutató foglalkozásokat, könyvtárhasználati ismereteket nyújtó órákat
vezet, előkészíti a könyvtári szakórákat.
- Rendszeresen tájékoztatást ad a könyvtár új szerzeményeiről (pl. faliújság).
- Iskolai munkatervben meghatározott feladatokat ajánlójegyzék összeállításával segíti.
3. Kapcsolattartás
- A könyvtáros kapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, a munkaközösség vezetőkkel,
szaktanárokkal.
- Szakmai kapcsolatot tart a helyi (közművelődési) könyvtárral. Együttműködik az
oktatás technikussal-rendszergazdával, az audovizuális eszközök nyilvántartási és
feldolgozó munkálatai terén, egészséges munkamegosztásra törekszik.
- A könyvtáros heti munkaideje 32 óra, amely rajzórákból és könyvtári órákból tevődik
össze.
- Nyitvatartási feladatok során ellátja a kölcsönzés, tájékoztatás, könyvtári bemutató
foglalkozások, raktári rendezés ügyviteli teendőit.
- belső munkálatok során elvégzi az alábbi feladatokat: állománygyarapítás
(leltárkönyvek vezetése), katalógusszerkesztés, irodalomkutatás, felkészülés a
foglalkozásokra, egyéni továbbképzés.
- Külső tevékenységei: tájékozódás a könyvpicon, egyéni beszerzések előkészítése,
továbbképzés, tapasztalatcsere.
- Könyvtári teendőkön kívüli még az alábbi teendők ellátásáért is felelős: könyvrendelés,
kulturális szervezőmunka, heti 8 óraszámban tanít rajzot.
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4. Munkakörülmények: munkahelye a könyvtárban van. Munkájához szükséges
eszközöket a munkáltatója biztosítja, Szakmai munkájához igénybe veheti az
oktatástechnikai eszközöket.

ISKOLATITKÁR

Munkaköri feladatai:
Főbb felelősségek és tevékenységek:
Az iskolatitkár az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető közvetlen
felügyelete alatt végzi a tevékenységét. Az intézményvezető akadályoztatása, vagy hiányzása
esetén intézményvezető-helyettes közvetlen felügyelete alatt végzi tevékenységét.
Az alábbi feladatokat látja:
- Végzi az iktatást, ügyiratkezelést, figyelemmel kíséri a határidők betartását.
- Ellátja az intézmény levelezési és adminisztrációs feladatait, kimutatásokat készít,
hivatalos adatokat, információkat rögzít, rendszerez.
- Az intézményvezetővel történt egyeztetés után nyomtatványokat rendel és kezel.
Megrendeli az irodaszereket, tisztítószereket, szakmai és egyéb anyagokat. A szigorú
számadású nyomtatványokat nyilvántartja.
- Telefonügyeletet lát el és biztosítja az információk átadását hivatalos ügyekben az arra
illetékesek számára. Faxokat fogad és küld.
- Vezeti a postai feladókönyvet. A postai küldeményeket az intézményvezető
akadályoztatása, hiányzása esetén veszi át. Az átvett postai küldeményekről feljegyzést
vezet, az átvett postai küldeményeket az intézményvezetőnek adja át. Az
intézményvezető hiányzása esetén az intézményvezető-helyettesnek adja át.
- Biztosítja, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezettek és naprakészen
ellenőrizhetők legyenek, megfeleljenek az ügyviteli rendnek.
- Intézményvezetői hirdetmények, levelek érdekeltekhez való eljuttatását figyelemmel
kíséri. Időpontot egyeztet, (intézményvezető, intézményvezető helyettes, tanárok,
szülők, stb.)
- Részt vesz a leltározásban, selejtezésben.
- A szülők, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik intézése, vagy az ügyben
illetékeshez eljuttatása. Minden intézkedéséről tájékoztatja az intézményvezetőt,
intézményegység-vezetőt.
- A KK Siófoki tankerületi Központjának az ügyiratok intézményvezető által aláírt
példányát továbbítja, ill. továbbítja a táppénzes igazolásokat, szabadságokat.
- Feladata a térítési díjak beszedése, nyilvántartása, lejelentése a KK-hez.
- Minden hónap elején teljesítés-igazolások (tornaterem, táncterem), mérőóra állások,
útiköltség elszámolások, kiküldetések megírása, Tankerületbe küldése.
- Anyagigénylése, tisztítószer-igénylések megírása, elküldése (email). A szállítóktól
érkező anyagok eszközök átvétele. Intézményvezetővel, vagy helyettessel egyeztetve
azok továbbadása.
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Feladata a dolgozók úti- és egyéb költségeinek igénylése, az átvételek igazoltatása.
Részt vesz a tanuló nyilvántartás vezetésében.
Iskolalátogatási igazolás kiadása.
Lebonyolítja a tanév közben érkező és távozó tanulókkal kapcsolatos adminisztratív
teendőket.
Tanulók
felvétele,
kiiratkozása
–
nyomtatvány
kitöltése,
(értesítés
iskolaváltoztatásról).
KIR rendszer használata.
KRÉTA rendszer adminisztrációs feladatainak ellátása, amit az intézményvezető
hatáskörébe elrendel.
KIRA rendszer vezetése.
CITYOPS rendszer adminisztrációs feladatainak ellátása.
POSZEIDON iktatási rendszer kezelése
Osztálynévsorok, létszámadatok vezetése.
Diákigazolvány igénylés KIR rendszerben, igazolás kiadása az állandó diákigazolvány
megérkezéséig.
Étkezők nyilvántartása, nyomtatványok elkészítése hónap végén a következő hónapra
osztályonként, reggelente az összesített létszámjelentés elkészítése a pedagógusok
létszámjelentése szerint, átadás a konyhának.
ellátja a beiratkozással kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatást és nyilvántartást.

Munkaüggyel kapcsolatos adminisztrációs feladatai:
- Személyi anyag gondozása az intézményvezető útmutatása alapján.
- Szabadság nyilvántartás vezetése.
- Jelenléti ívek elkészítése, a kitöltött ívek tárolása.
További folyamatos feladatai:
- Előkészíti a tárasdalombiztosítással, illetményelőleggel, valamint az utazási
utalványokkal pedagógusigazolványokkal kapcsolatos ügyek bonyolítását.
- A technikai dolgozók munkáját segíti, kéréseiket, problémájukat közvetíti az
intézményvezető felé.
- Fogadja a vendégeket.
- Tejnyilvántartása napi, havi jelentések elkészítése.
- Gyümölcsprogram koordinálása.
- KSH jelentés elkészítésének segítése.
- Nyári napközi iratanyagának elkészítése, összesítés.
- Hivatalos dokumentumok iktatása.
Különleges felelőssége:
- Az írásos anyagok témakörök szerinti, betűrendes feldolgozása és tárolása.
- A nem dokumentum jellegű, elavult iratok folyamatos selejtezése.
- A dokumentumok szabályszerű vezetése a törvényben előírt megőrzési idő
betartásával.
- Megtervezi a tárolt iratok könnyebb kezelhetőségét.
- Javaslatot tesz az irodatechnikai eszközök modernizálására.
- Számítógépen tartja nyilván a dolgozók legfontosabb adatait.
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Bizalmas információk kezelése, titoktartási kötelezettség betartása.
Munkája során telefonbeszélgetésekkor, levelezés kezelésekor rendkívül
körültekintően jár el.
Személyi, pénzügyi, az iskolai dokumentumokban rögzített adatokat bizalmasan kezeli,
információkat csak az intézményvezető engedélyével adhat ki.
Bizalmasan kezeli a dolgozók személyi adatait, az intézményvezetővel folytatott
beszélgetések témáit.
Nem szolgáltat indokolatlanul adatot a tanulókról, dolgozókról, intézményi
döntésekről. Kezeli a diákokról, pedagógusokról, technikai dolgozókról szóló
nyilvántartást.
Feljegyzéseket vezet a pedagógusok, a többi dolgozó adatváltozásairól.

Kapcsolatok:
Közvetlen napi kapcsolatban áll a vezetővel, tagintézmény vezetőkkel, vezető helyettesekkel.
Munkakörülmények:
- Külön irodája van, amelynek berendezéseit, gépeit rendeltetésszerűen használja. Az
iroda kellemes környezetéről, fogadókészségéről gondoskodik.
- Személyes dolgait szekrényben tartja az irodában.
Az intézményvezető és a tagintézményvezető utasítására a fentieken kívül ellátja mindazokat
a feladatokat, amelyek az intézmények zavartalan működését biztosítják.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ
A munkakör célja:
A nevelési-oktatási intézményben az osztályfőnökök által ellátott
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolása, koordinálása.

gyermek-

és

A gyermek- és ifjúságvédelmi kapcsolattartó feladata:
A gyermek- és ifjúságvédelmi kapcsolattartó az intézményvezető segítőtársa, aki összefogja és
koordinálja az iskola gyermekvédelmi munkáját, elkészíti az iskolai munkaterv
gyermekvédelmi fejezetét, segíti a pedagógusokat gyermekvédelmi munkájukban, tájékoztatja
őket a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos rendelkezésekről.
Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, valamint a magatartászavaros
gyermekek fejlődését. Összehangolja az osztályfőnöki, a szakmai és szülői munkaközösség
gyermekvédelmi tevékenységét.
Az ifjúságvédelmi tevékenység végzése munkaterv alapján, az osztályfőnökök, az érintett
tanítók, tanárok, a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat a Nevelési Tanácsadó és
Gyermekjóléti Szolgálat együttműködésével történik, melynek során:
-

az osztályfőnökökkel, valamint védőnővel együttműködve minden tanév elején
felmérést készítenek az iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeiről,
a felderítés és nyilvántartás után javaslatokat dolgoznak ki a veszélyeztetett és
hátrányos körülmények között élő tanulók szociális támogatására és pedagógiai
gondozására. Ezek végrehajtását folyamatosan figyelemmel kíséri,
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az osztályfőnökök bevonásával figyelemmel kíséri a beiskolázást, az iskolába járás alól
felmentett gyerekek életét, a felmentett tanulók osztályozó vizsgára való felkészítését,
figyelemmel kíséri a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók iskolai
tevékenységének, mulasztásainak, tanulmányi eredményének alakulását,
javaslatot tesz a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek iskolai eszközökkel
való támogatására (napközis felvétel, tanszersegély, ingyenes étkeztetés), a
nevelőtestület figyelmét felhívja a veszélyeztetett gyermekek beilleszkedését
akadályozó iskolai ártalmak hatásaira,
védő-óvó intézkedéseket kezdeményez, ill. ezek megvalósításában közreműködik,
segítséget nyújt az osztályfőnököknek a hatósági intézkedésekhez szükséges
környezettanulmány és pedagógiai jellemzés elkészítéséhez,
a veszélyeztetettség, a bűnözés megelőzése, az ifjúságvédelem segítése érdekében
rendszeres munkakapcsolatot tart az önkormányzatok gyermek és ifjúságvédelemmel
foglalkozó hivatalával (előadójával), a Gyermekjóléti Szolgálattal és szükség esetén a
helyi rendőri szervekkel,
munkáját az intézményvezető közvetlen irányítása alatt végzi, ellátja az
intézményvezető által ifjúságvédelemmel kapcsolatos rábízott feladatokat,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (rgyk), hátrányos helyzetű
(HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók, beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézséggel küzdő (BTM) és sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók
nyilvántartásának vezetését napra készen elkészíti, ezzel kapcsolatos
szakvéleményeket, határozatokat, igazolásokat átvesz.
segít a kapcsolattartásban (az intézményvezetővel egyeztetve szülők, nevelőszülők,
nevelőotthonok, gyámügy, iskolarendőr, Családsegítő Szolgálat, gyermekorvos,
védőnő, stb.), segít a gyermekvédelmi adatszerzésben.
szakmai megbeszéléseken, esetkonferencián részt vesz
A gyermek- és ifjúságvédelmi kapcsolattartó beszámolási kötelezettsége

Munkájáról félévente tájékoztatja a nevelőtestületet és az intézményvezetőt, továbbá minden
olyan alkalommal, miután a Gyermekjóléti Szolgálatnál intézkedést tett.
Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és szabályzatok előírásait.
Hatásköre kiterjed teljes tevékenységkörére. Gyakorolja a munkavállaló jogszabályokban
biztosított jogait. Jogosult (és köteles) közvetlen vezetője figyelmét felhívni minden
szabályellenes jelenségre. A szülőkkel a saját és szakmai intézmények munkatársaival
kapcsolatot tart.
Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére.
Felelősségre vonható: munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos
elvégzéséért. A vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért, a jogszabályok, a munkahelyi
fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért,
rendelkezésére bocsátott munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért,
elrontásáért, vagyonbiztonság veszélyeztetéséért, a munkahelyi információk kiadásáért, etikai
erkölcsi normák megsértéséért.
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS
Folyamatos tevékenysége:
A nyolcórás napi munkaidejének felében a gyerekekkel való közvetlen foglalkozást lát el, a
nyolcórás napi munkaidejének felében részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban,
dokumentálásban az intézményvezető utasítása alapján.
A pedagógiai asszisztens tevékenységébe az alábbi, pedagógiai végzettséget igénylő
feladatok ellátása tartozik:
- Elősegíti a gyermek iskolai szocializációját.
- Biztosítja az egyéni és különleges bánásmódot.
- Viselkedésében, magatartásában, megjelenésében pozitív modellszerepet tölt be.
- Közreműködik a korrepetálásokon, egyéni foglalkozásokon.
- Közvetlenül segíti a tanárok, tanítók, napközis nevelők és fejlesztő pedagógust a
tanítási-tanulási segédanyagok készítésében, alkalmazásában.
- Részt vesz az intézmény (osztályokat) érintő események rendezésében, levezetésében.
- Segíti, bátorítja a tanulót általános jellegű egyéni és csoportos feladatai megoldásában,
ennek során folyamatosan együttműködik a tanuló pedagógusával.
- Közreműködik a tanulót fejlesztő, korrekciós tevékenységben, egyénileg segít a
tanulónak a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon.
- Közreműködik a tanórák és a napközis foglalkozások rendjének biztosításában, a
tanórai foglalkozásokon az általános jellegű oktatási és technikai eszközök
kezelésében.
Gondozás, mentálhigiéniai, higiéniai szempontú tevékenységek:
- A gyermek testi és mentális egészségét megóvja, felismeri a gyermekek egyéni
problémáit, segíti őket azok megoldásában.
- Gyakoroltatja a tanulóval a mindennapi élethelyzetekben szükséges tevékenységeit.
- Ellenőrzi és szükség szerint korrigálja a tanuló higiénés és önkiszolgálási tevékenységét.
- Felismeri az alapvető elsősegélynyújtást igénylő, az orvosi segítséget igénylő
helyzeteket. Jelzi az intézkedés szükségességét.
- Tevékenyen részt vesz a tanuló öltözködési, étkezési szokásainak kialakításában
(terítés, evőeszközök használata, stb).
- Ellenőrzi a tanulók által használt helyiségek rendjét, tisztaságát.
- Lázat mér, felügyeli a beteget, sérültet.
- Szervezi, felügyeli a csoportos étkezéseket.
- Védőnő és gyermekorvos segítése az iskolai szűrővizsgálatokon, ill. egyéb kötelező
orvosi vizsgálatokon.
Szabadidős tevékenységek szervezése, levezetése
- Esetenként (pl. ügyeleti időben, szünidőben) foglalkozást szervez, tart (sport, játék,
kézműves foglalkozás), beszámol a pedagógusnak a tanulók tevékenységéről.
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-

Közreműködik az intézmény rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében (terem
berendezése, eszközök, anyagok előkészítése, stb), lebonyolításában, felügyeli a
rábízott tanulókat, vigyáz a tanulók testi épségére.
- Felügyeli, segíti a tanulót a szabadidős tevékenységben, egyezteti a pedagógussal a
tanórai foglalkozásokhoz szükséges teendőket, előkészíti a tanórai foglalkozások során
szükséges eszközöket.
Részvétel a gyermekmunkák irányításában
- Részt vesz a gyermekek önkiszolgáló munkájának irányításában, a környezetvédelmi és
környezetgondozási munkákban.
- Segíti a tanulók étkeztetését.
- Berendezi a termet a tanórai foglalkozások igényeinek megfelelően, együttműködik a
pedagógussal a tanórákon az általános jellegű oktató-nevelő munkában.
Egyéni és csoportos formában gyermekkíséret
- Segíti a pedagógust a séták, kirándulások, egyéb kulturális, sport- és egészségügyi
események lebonyolításában.
- Igény szerint egyéni gyermekkíséretet lát el.
- Intézményen kívül foglalkozáson, programok helyszíneire, kirándulásokra, tanulmányi
sétákra, erdei iskolába stb. kíséri a tanuló(ka)t.
- Gondoskodik a foglalkozásokon való megjelenésről, tevékenyen részt vesz a tanuló
környezeti, személyi higiénés szokásainak kialakításában (személyes élettér, közös
élettér tisztasága, rendje, stb.).
Ügyeleti, gyermekfelügyeleti feladatok
- Részt vesz, ill. önállóan is tevékenykedik a gyermekek fogadásában a tanítási idő után,
valamint gyülekezési idő alatt.
- Tanítási órák szünetében, napközis foglalkozások befejeztével segíti a pedagógust, ill.
önállóan látja el az ügyeleti tevékenységet.
- Intézményen belül (foglalkoztató termek, wc, ebédlő, tornaterem, stb.) szükség szerint
kíséri a tanulót.
- Átveszi, átadja a tanulót a szülőtől, gondozótól.
Adminisztrációs munkák
- Segít az adminisztrációs munkák elvégzésében az intézményvezető, vagy iskolatitkár
útmutatása alapján.
- Vezeti a tanulókra vonatkozó általános jellegű nyilvántartásokat (pl. hiányzás).
- Ellátja a beiratkozással, annak szervezésével kapcsolatos papíralapú adminisztrációs
feladatokat.
- Értekezletekről, megbeszélésekről jegyzőkönyvet/feljegyzést készít.
- Fotózza az iskolai eseményeket, ill. igény szerint az iskolába érkező külsős fotós
munkáját segíti.
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SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGI ÖSSZEKÖTŐ PEDAGÓGUS
-

Közvetíti a nevelőtestület kéréseit a szülői munkaközösség felé.
Értekezleten beszámol a szülői munkaközöségi értekezleten elhangzott
javaslatokról.
Segíti az együttműködést az iskola és a szülők között mindkét fél érdekeit szem
előtt tartva.

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ PEDAGÓGUS
-

Szervezi a diákönkormányzat megalakulását.
Elkészíti a diákönkormányzat munkatervét a diákokkal egyeztetve.
Értekezleteken közvetíti a diákok véleményét.
Szervezi a diákok által javasolt tantestület által elfogadott programokat.
Aktívan részt vállal a diáknap megszervezésében és lebonyolításában.
Alkalmanként, de legalább évente négyszer diákönkormányzati gyűlést hív össze,
melyről jegyzőkönyv készül.

TAKARÍTÓ
Munkaköri feladatai
Az oktatási intézményben dolgozók általános jogai:
Igényelhetik feletteseiktől a zavartalan munkavégzés feltételeit, a szükséges
információkat.
Az elérendő célok megismerése és megvalósítása érdekében javaslatot tehetnek és
kezdeményezhetnek.
Részt vehetnek a munkájuk értékelésével foglalkozó és személyiségi jogaikat érintő
megbeszéléseken, értekezleteken és véleményt nyilváníthatnak.
Felszólíthatják az iskola vezetőit intézkedésre, ha az oktatóintézmény érdekeit,
vagyonát, vagy dolgozóit veszély fenyegeti.
Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
Kötelesek betartani az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb
kapcsolódó szabályzatok, valamint a munkaköri leírások előírásait.
Kötelesek az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni.
Kötelesek a megállapított munkaidőt munkában tölteni.
Végre kell hajtaniuk az oktató intézményben megnevezett felettesek utasításait.
Törekedniük kell a beosztásukban – feladataik végrehajtása során – a színvonalas
munkavégzésre, s mindent meg kell tenniük az eredményes munka végzésére.
Munkájuk során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekedniük az intézmény
más dolgozóival.
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Kötelesek megőrizni, illetéktelen szervnek, személynek ki nem szolgáltatni a
hivatalosnak minősített titkot.
A titoktartásra vonatkozó rendelkezések szerint csak az iskola vezetőjének
felhatalmazása alapján, az iratkezelési szabályzat keretei között továbbíthatják az
intézménnyel kapcsolatos adatokat.
Feladatai
Naponta végzendő teendők:
A helyiségek felsöprése, tisztítószeres, nedves ruhával történő felmosása.
Padok, asztalok, székek letörlése, portalanítása (festék, ragasztó) lemosása.
Ablakpárkányok portalanítása.
Kézmosó csapok letörlése, szükség esetén súrolása.
A kerti virágok locsolása, gondozása.
Portörlés folyamatosan: polcokon, szekrényeken, faliképeken, lambéria szegélyeken.
Szeméttartó kiürítése, szemetek konténerbe való gyűjtése.
Mellékhelyiségek, wc-k (felnőtt és gyerek wc-k egyaránt) takarítása, fertőtlenítése.
A bejárati lépcsők, járdák söprése, lábtörlők portalanítása (cseréje).
A délelőtti műszakos feladata: a szünetek után, tanórák ideje alatt a folyosók,
lépcsők, bejárat tisztán tartása, szükség esetén nedves ruhával történő felmosása.
Az iskola udvarának és környékének tisztán tartása.
Hetenként végzendő teendők:
A padok, asztalok belsejének kimosása.
Pókhálózás minden helyiségben.
A cserepes virágok portalanítása., locsolása
Ajtók lemosása.
Radiátorok portalanítása.
Lambériaszegélyek, üvegvitrinek, szekrények tetejének portalanítása.
Alkalmanként végzendő teendők:
Rendezvények után takarítás, a tantermek eredeti rendjének visszaállítása.
Időszakonként végzendő teendők:
Minden szünetben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a nagytakarítás elvégzése.
A függönyök mosása, vasalása nagytakarítás idején.
Nagytakarításkor a bútorok, ajtók, ablakok, felszerelések lemosása, padlózat
felmosása, fényezése, a radiátorok lemosása.
A nyári szünet alatt – szabadságon kívül – a virágok öntözése.
A virágládák rendben tartása, a virágoskert gyomtalanítása, kapálása.
A tanítási szünetekre eső rendezvényekre a szükséges termek kitakarítása.
A takarításon kívül felelős:
A tantermek biztonságos zárásáért (ajtók, ablakok).
Az intézmény vagyontárgyainak védelméért.
A tantermekben és egyéb helységekben tartott tanítói és tanulói eszközök
sértetlenségéért.
Az elektromos árammal való takarékosságért.
A balesetmentes munkavégzésért.
Az iskolaépülettel, a felszereléssel, berendezésekkel kapcsolatos rendellenességet köteles
közvetlen felettesének jelenteni. Az általa használt takarítási anyagokat és eszközöket az arra
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kijelölt helyen, a munkavédelmi szabályoknak megfelelően tárolja, ezekért teljes anyagi
felelősséggel tartozik.
Munkájának elvégzéséhez folyamatosan biztosítani kell részére a megfelelő mennyiségű,
minőségű takarítószert, fertőtlenítőszert, felmosó és portörlő rongyot, seprűt, partvist,
melyet a takarékosság figyelembe vételével használ fel.

GONDNOK-KARBANTARTÓ
Feladatai:
Karbantartási és fűtői feladatok:
- Kazánok üzemeltetése, mérőórák, műszerek, biztonsági berendezések folyamatos
ellenőrzése.
- Kazánnapló folyamatos, naprakész vezetése, észrevételek, hibák jelzése.
- A létesítményben előírt hőmérséklet biztosítása folyamatosan, egyenletesen –
figyelembe véve a környezeti hőmérsékletváltozásokat.
- A karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka technikai szintű
segítése, a tevékenységi körébe tartozó feladatok gondos elvégzése.
- Az iskola épületének kinyitása a tanulóknak.
- Az épület oldalbejáratainak, szintek közötti átjárók, nagykapu nyitása, zárása.
- Nyílászárók állapotának rendszeres ellenőrzése és javítása.
- Titkárságon elhelyezett hibanapló folyamatos figyelemmel kísérése, a jelzett hibák
javítása, kivéve az olyan hibákat, amelyek szakirányú végzettséget igényelnek.
- Naponta ellenőrzi a szennyvízrendszert, a csapok állapotát, kijavítja a szakmunkát nem
igénylő hibákat. Ha a hibát nem tudja kijavítani, akkor jelzi felettes vezetőjének.
- Karbantartja a kerítést, kapukat.
- Zárak, kilincsek, berendezések izzók, neoncsövek cseréjét, javítását folyamatosan
végzi.
- Az épület eresz és csatornarendszerének tisztítása, kisebb javítása.
- Téli hónapokban a közlekedési utak járhatóságát biztosítja (az iskola körüli járdán és az
iskola udvarán a havat feltakarítja és felsózza).
- Nyári idényben a zöldövezet ápolását, nyírását elvégzi. Rendben tartja az iskola
környékét (kaszálás, gyomtalanítás, felsöprés, stb).
- Köteles a karbantartási naplóban az elvégzett karbantartási munkákat rendszeresen
rögzíteni, az anyagfelhasználást is írja.
- Anyag igényét minden esetben előzetesen egyezteti felettesével.
- Beszerzi a karbantartáshoz szükséges anyagokat, felhasználásra átveszi.
- Postai küldeményeket meghatalmazás alapján átvesz – iskolai postai küldeményeket a
Postahivatalba eljuttatja.
Gondnoki feladatok:
- A tanítás megkezdése előtt bejárja az iskolát, nincs-e szükség valahol hiba elhárítására.
- Szakipari munkát igénylő javítások ellenőrzése, a munka elvégzésének igazolása.
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-

Felújítási munkák figyelemmel kísérése, irányítása.
Idényjellegű munkát végző technikai foglalkoztatottak, ill. önkormányzat által kirendelt
dolgozók munkájának irányítása.
Besegít az iskolai rendezvényekhez szükséges berendezések mozgatásába,
munkáltatói utasítás szerint az előkészületi munkálatokba és a lebonyolításba.

Helyettesítés: részleges
- Takarítói munkakört ellátó dolgozót helyettesíti betegség, szabadság esetén.
Anyagi felelősség:
Rendelkezik az intézmény és a kazánház kulcsával. Felelős a rábízott anyagok, berendezések,
felszereléssel takarékos és rendeltetésszerű használatáért, az intézményi vagyon védelméért. A
rábízott szerszámokért, leltári tárgyakért anyagi felelősséggel tartozik.
Köteles elvégezni mindazon a munkakörén kívül eső, végzettségének, szakképzettségének
megfelelő eseti szakfeladatokat, amellyel az intézményvezető, ill. az általa kijelölt vezető
megbízza.
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