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1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI
1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja és hatálya
 Az SZMSZ célja
Az SZMSZ meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény
működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó
megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer
racionális és hatékony megvalósítását szabályozza.
 A szabályzat hatálya
Az SZMSZ betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az
intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
Az SZMSZ-t az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a
szülői szervezet és a diákönkormányzat jogosítványának gyakorlása mellett. A
szabályzat határozatlan időre szól. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó
egyetértése szükséges.

1.2. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja
 Az intézmény jellemző adatai
Név:
Székhelye /címe/:
Telefon és fax:
Típusa:
OM azonosítója:
Telephelye, tagintézménye:
Megye:
Tankerület:
Maximális tanulólétszám:

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
Békéscsaba, Petőfi utca 1.
66/325-922 és 66/510-189
általános iskola
200110
nincs
Békés megye
Békéscsabai Tankerületi Központ
806 fő

 Az intézmény jogállása
Köznevelési intézményünk a Békéscsabai Tankerületi Központ jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egysége, az Áchim L. András Általános Iskola és a 3. Számú
Általános Iskola általános jogutódja /128/2001.(III.29.) közgy. hat./.
Alapító:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Alapító jogkör gyakorlója:

emberi erőforrások minisztere

Fenntartó és működtető:

Békéscsabai Tankerületi Központ
5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3.
3

A köznevelési intézmény vezetője a nemzeti
meghatározottakkal összhangban az intézményvezető.

köznevelési

törvényben

 A gazdálkodás módja
Az intézmény gazdasági önállósága a fenntartóváltással megszűnt. Önálló
költségvetéssel nem rendelkezik, költségvetését és gazdálkodási kereteit a Békéscsabai
Tankerületi Központ határozza meg.
Vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az intézmény fenntartási és működési költségeit a Békéscsabai Tankerületi Központ
fedezi.
 A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga
5600 Békéscsaba, Petőfi utca 1.
Helyrajzi száma:
Hasznos alapterülete:
Intézmény jogköre:
Fenntartó jogköre:

3062
bruttó 12216 nm
ingyenes használati jog
ingyenes használati jog

1.3. Az intézmény feladatai, alapdokumentumai
 Az intézmény alaptevékenysége: általános iskolai nevelés-oktatás
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján
Köznevelési és egyéb feladatok:
1. általános iskolai nevelés-oktatás
1.1. nappali rendszerű iskolai oktatás
1.2. alsó tagozat, felső tagozat
1.3. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
(mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)
1.4. integrációs felkészítés
1.5. képességkibontakoztató felkészítés
2. egyéb köznevelési foglalkozás:
2.1. napközi otthonos ellátás
tanulószoba
3. iskola maximális létszáma: 806 fő
4. iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel
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 Az intézmény alapdokumentumai
o

Az intézmény jogszerű működését a 2013. október 4. napján megjelent szakmai
alapdokumentum biztosítja. A szakmai alapdokumentum tartalma az előzőekben
(1.2. és 1.3.) található.

o

Az intézmény tartalmi működését a pedagógiai program határozza meg, amely a
Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez kapcsolódva tartalmazza a
feladatellátás szakmai alapjait.

o

A tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket a házirend tartalmazza. A
házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos előírásokat.

o

Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét
tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők
kitűzésével, valamint a felelősök megjelölésével. Megtalálható benne az
intézményvezető, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának
helye és időpontja, mely a szülők és gyerekek által jól látható helyen is feltüntetésre
kerül.

Az alapdokumentumok megtekinthetők, a szülők és tanulók számára hozzáférhetők
az iskola honlapján, a titkárságon, valamint az iskola könyvtárában.
Az intézmény vezetője - távollétében helyettesei - az igazgatói fogadóórán ad
tájékoztatást az alapdokumentumokban foglaltakról.
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2. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
2.1. Az iskola igazgatósága
 Az iskola igazgatóságát az intézményvezető/igazgató és az igazgatóhelyettesek alkotják.


Az iskola felelős vezetője az intézményvezető/igazgató, aki munkáját a magasabb
jogszabályok, a fenntartó, a működtető, valamint az iskola belső szabályzatai által
előírtak szerint végzi.
Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként
átruházhatja az intézmény dolgozóira.
Az intézményben az aláírási jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy
akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre
vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettesek írják alá.



Az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti:
o a reáltantárgyakat, az angol nyelvoktatást és az osztályfőnököket irányító
igazgatóhelyettes
o a humán tantárgyakat, a közművelődési és a szabadidős tevékenységeket irányító
igazgatóhelyettes.
Az igazgatóhelyettesek munkájukat a munkaköri leírás alapján az igazgató közvetlen
irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az
igazgatóhelyettesek helyettesítik.



Az intézmény vezetője és helyettesei kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek
megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket, legalább hetente egy
alkalommal. A vezetőség megbeszéléseit az igazgató vezeti.

2.2. Az intézmény vezetősége
 Az intézmény vezetőségének tagjai:
o az igazgató,
o az igazgatóhelyettesek,
o a szakmai munkaközösségek vezetői,
o az BECS vezetője, tagjai
o a közalkalmazotti tanács elnöke,
o a diákönkormányzat vezetője.
Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és
javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső
ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az iskola vezetősége a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart Az
iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.
Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül
bármikor összehívhat.
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2.3. A vezetők helyettesítési rendje
 Az intézményvezető helyettesítése:
Az intézményvezető átruházott jogkörét és feladatait távolléte esetén helyettesei látják
el a vezetői ügyeleti beosztásnak megfelelően.
Az intézményvezető tartós távolléte /legalább kettő hét/ esetén a teljes vezetői jogkör
gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást.
 A helyettesítés további rendje az intézményvezető és helyettesei akadályoztatása
esetén:
o munkaközösség-vezető, konkrét személyre szóló megbízás alapján
o a közalkalmazotti tanács elnöke vagy valamely tagja
o esetenként megbízott nevelő
A helyettesítés esetén a közalkalmazott felelőssége az intézmény működésével, a
tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre
terjed ki.

2.4. Az iskola dolgozói
Az iskola pedagógus munkakörű dolgozóit, az iskolatitkárt és a rendszergazdát a
magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ alkalmazza. A technikai munkakörben dolgozók
munkáltatója a Békéscsabai Intézményellátó Centrum. Az iskola dolgozói munkájukat
munkaköri leírásaik alapján végzik.

2.5. A dolgozók munkaköri leírásainak mintája
 Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik.
 A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
o

A munkakörrel kapcsolatos adatok:
- a dolgozó neve,
- munkaköre,
- beosztása,
- heti munkaideje,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése,
- a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése,
- a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése.

o

A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül
- a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
- az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és
feladatok,
- a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és
feladatok,
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o

az ellenőrzés, értékelés feladatai,
a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai,
a dolgozó sajátos munkakörülményei.

A munkaköri leírás hatályba léptetése
- a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma,
- az igazgató aláírása,
- a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről.

3. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, JOGAIK
ÉS KAPCSOLATTARTÁSUK
3.1. Az alkalmazotti közösség és kapcsolattartásának rendje
 Közalkalmazottak
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos
kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény
szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a
többi dolgozó az oktató-nevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más
közalkalmazott /iskolatitkár, gazdasági előadó, gondnok, ételosztók, takarítók/.
A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület)
határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját, melynek tevékenységével
az SZMSZ önálló fejezete foglalkozik.
 Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a
választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze.
A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell
alkalmazni, amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést.
A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok,
intézményi gyűlések, stb.
Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv
tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni.
Nevelőtestületi értekezletet, a teljes alkalmazotti közösség gyűlését az
intézményvezető akkor hívja össze, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény
egészét érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Ezek értekezleteiről jegyzőkönyvet kell
vezetni.
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3.2. A tanulói közösség és kapcsolattartásának rendje
 Az osztályközösségek és tanulócsoportok
Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló
diákok egy osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség tanulólétszáma
rendeletben meghatározott, az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az
osztályfőnök áll.
Az osztályfőnököt az igazgatóhelyettesek és az osztályfőnöki munkaközösség-vezető
véleményét figyelembe véve az igazgató bízza meg.
Az osztályfőnök jogosult - az osztályközösségben tapasztalt problémák megoldására az osztályban tanító pedagógusok osztályértekezletét összehívni.
Bontott tanulócsoportban vesznek részt az osztályközösség diákjai azokon a tanítási
órákon, melyeknek eredményessége érdekében szükséges a kisebb tanulólétszám
(idegen nyelvi órák, informatika órák, stb.). A tanulócsoportok bontását a helyi
tanterv, a tantárgy sajátos jellege, vagy a tanrend szervezése indokolja.
 A diákközgyűlés
Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma.
A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit,
javaslatait.
A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell
diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy - a diákönkormányzat döntése
alapján - a diákok küldöttei vesznek részt. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés
rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az előző diákközgyűlés
óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről. A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az
iskolavezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását. A diákok kérdéseire,
kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. Rendkívüli diákközgyűlés
is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola igazgatója
kezdeményezi.

3.3. A diákönkormányzat és működése
 A diákönkormányzat szervezete
A tanulóközösségek a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot
hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi
kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét érintő
ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete biztosítva
van.
A diákönkormányzat - a tanulóközösség által elfogadott és a nevelőtestület által jóváhagyott - szervezeti és működési szabályzata alapján végzi a tevékenységét.
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 A diákönkormányzat működési feltételei
Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat
zavartalan működésének feltételeit. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit,
berendezéseit az intézményi SZMSZ és a házirend használati rendszabályai szerint
térítésmentesen veheti igénybe.
 A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
A diákönkormányzat munkáját az igazgató által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján - eljárhat a diáktanács képviseletében.
A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy a diáktanács elnöke folyamatos
kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával.
A diákönkormányzat felnőtt megbízottja képviseli a tanulók közösségét az
iskolavezetőségi, a nevelőtestületi értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.
A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az
intézmény vezetőjét. Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként
változik. Az adott tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve
tartalmazza. Az időpont közzététele az osztályfőnökök feladata.

3.4. A szülői közösség és a kapcsolattartás rendje
 A szülői szervezet
A szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői
szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének
elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról.
A szülői szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai
munka eredményességét. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben
tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor
képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
Az intézményben Szülői Munkaközösség (SZM) működik, amely képviseleti úton
választott szülői szervezet. Az SZM-t a tanulók szüleinek több mint 50%-a választja
meg, ezért ez a szülői szervezet jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében,
illetve az intézmény egészét érintő ügyekben.
Mivel az intézményben iskolaszék nem működik az SZM véleményezési és
javaslattételi jogkörrel rendelkezik az intézmény egész működésével kapcsolatban,
különösen a pedagógia program elfogadása és a vezető személye vonatkozásában.
 A szülői közösséggel való kapcsolattartás
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart.
A szülői szervezetek intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a szülői
szervezetek vezetői vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
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Az SZM választmányát az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontban
tanévenként legalább egyszer összehívja, ahol tájékoztatást ad az intézmény
munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét és
javaslatait.
Az SZM választmányának elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel.
 A szülők szóbeli tájékoztatási rendje
Az intézmény a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart, amely
lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői
értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
A szülői értekezletek rendje:
Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként három, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök vezetésével.
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól.
Ekkor bemutatják az osztályban oktató-nevelő új pedagógusokat is.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a
szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák
megoldására.
A szülői fogadóórák rendje:
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a
tanulókról a szülők számára.
Az intézmény tanévenként kettő, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői
fogadóórát tart. A pedagógusoknak órarendben rögzített heti fogadóórájuk is van. A
tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja
az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is
találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell
egyeztetni az érintett pedagógussal.
 A szülők írásbeli tájékoztatási rendje
Intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel
ellátott tájékoztató füzetben és az elektronikus naplón keresztül. Írásban értesítjük a
tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.
Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges
aktuális információkról is.
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és
írásos bejegyzést az elektronikus osztálynaplóba bejegyezni.
Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynaplót. Az osztályfőnök indokolt esetben
írásban értesíti a szülőket a tanulók előmeneteléről, magatartásáról és szorgalmáról.
A szülők és a tanulók az iskola honlapján (www.petofi-bcs.sulinet.hu) az E-napló
menüpont alatt a tanuló azonosítójával és a 11 jegyű oktatási azonosító számmal
léphetnek be az elektronikus naplóba. Itt tudják figyelemmel kísérni a tanulmányi
előmenetelt, a tanuló értékelését.
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3.5. Az intézményi tanács és a kapcsolattartás rendje
Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a
nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi
személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó
delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.
Amennyiben a fenti bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az
esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye
szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni.
 Az intézményi tanács







jogi személy, amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre,
székhelye azonos az érintett iskola székhelyével,
tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján
a feladat ellátására,
elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen az intézmény székhelyével
azonos településen lakik,
ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és
fogadja el,
működésének támogatására alapítványt hozhat létre.

 Az intézményi tanács dönt




működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
tisztségviselőinek megválasztásáról,
azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi
tanácsra átruházza.

 Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat



a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ,
a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése
előtt.

 Az intézményi tanáccsal való kapcsolattartás
Az intézményi tanács intézménnyel kapcsolatos véleményét, javaslatait a delegáltak
vagy a választott elnök juttatja el az intézmény vezetőségéhez.
Az intézményi tanács elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézményvezetővel.


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 intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.
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3.6. A nevelőtestület és működési rendje
 A nevelőtestület
A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási
kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve.
A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus, valamint a nevelő és oktató
munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű alkalmazott
 A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a
komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő
jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben.
A nevelőtestület döntési jogköre:













a pedagógiai program elfogadása, módosítása,
az SZMSZ és a házirend elfogadása, módosítása,
a tanév munkatervének jóváhagyása,
átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,
a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása,
a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
az intézményvezetői programok szakmai véleményezése,
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása,
saját feladatainak és jogainak részleges átruházása,
a házirend elfogadása.

 A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során.
Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestület
döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb évfolyamba lépését
és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:








tanévnyitó értekezlet,
félévi értekezlet,
félévi és év végi osztályozó értekezlet,
nevelési értekezletek,
tanévzáró értekezlet,
alakuló értekezlet,
munka értekezletek.

Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada,
valamint a közalkalmazotti tanács és az intézmény igazgatója vagy vezetősége
szükségesnek látja.
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 A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban
meghatározottak kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai
közül.
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt
pedagógus vezeti.

3.7. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
 A munkaközösség célja
Az intézményben tevékenykedő pedagógusok a közös minőségi és szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére és ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket
hozhatnak létre.
A szakmai munkaközösség tagjai közül a munkaközösség tevékenységének
irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt bíz meg az intézményvezető, a
munkaközösség tagjainak véleménye figyelembevételével. A megbízás visszavonásig
érvényes.
 A szakmai munkaközösségek feladatai
A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében:










fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munka hatékonyságát,
javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására,
szervezi a pedagógusok továbbképzését,
támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját,
összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert,
felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
összeállítja a vizsgák (különbözeti-, osztályozó-, javító) feladatait,
kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket,
végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat.

 A munkaközösség vezetők jogai és feladatai
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézmény
vezetősége felé és az iskolán kívül. Állásfoglalásai, javaslatai előtt köteles
meghallgatni a munkaközösség tagjait. Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői
értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban.
A munkaközösség vezetők további feladatai és jogai:
 irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért,
értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez,
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez
igazodó tanmeneteit,
 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást és annak eredményességét, hiányosságok esetén intézkedést kezdeményez
az intézményvezető felé,
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 összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves
munkaprogramját,
 beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
 javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a
munkaközösségi tagok jutalmazására, kitüntetésére.
 Az intézmény szakmai munkaközösségei
1. Humán tárgyakat tanító alsó tagozatos pedagógusok szakmai munkaközössége
Tagjai: a magyar nyelv és irodalom és az egyes készségtárgyak tantárgyait tanítók
2. Reál tárgyakat tanító alsó tagozatos pedagógusok szakmai munkaközössége
Tagjai: a matematika, környezetismeret és az egyes készségtárgyakat tanítók
3. Humán tárgyakat tanító felső tagozatos pedagógusok szakmai munkaközössége
Tagjai: a magyar nyelv és irodalom, történelem, hon-és népismeret és az egyes
készségtárgyak szaktanárai
4. Matematika és természettudományi tantárgyakat tanító felső tagozatos pedagógusok
szakmai munkaközössége
Tagjai: matematika, természettudományos tantárgyak és az egyes készségtárgyak
szaktanárai
5. Angol nyelvet tanítók szakmai munkaközössége
Tagjai: az angol nyelvet tanító pedagógusok
6. Osztályfőnökök szakmai munkaközössége
Tagjai: 5-8. évfolyamos osztályok osztályfőnökei
7. Egészségfejlesztő pedagógusok szakmai munkaközössége
Tagjai: testnevelést tanító szaktanárok, biológia szakos nevelők, ezzel a területtel
foglalkozó alsós munkaközösség-vezető, osztályfőnöki munkaközösség-vezető
8. Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)
Tagjai: Az igazgató által felkért BECS tagok

3.8. A nevelőtestület feladatainak átruházása
 Az egyes feladat- és jogkörök átadása
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére
tagjaiból - meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes
jogköreinek gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre vagy a
diákönkormányzatra.
Az átruházott jogkör gyakorlói: a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a
nevelőtestületnek a munkatervben rögzített félévi értekezletek időpontjában.
 A nevelőtestület által létrehozott bizottság, munkacsoportok:
A nevelőtestület - feladat - és jogkörének részleges átadásával - állandó bizottságokat
hozhat létre tagjaiból.
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A Fegyelmi Bizottság feladata:
 a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata
 az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.
Tagjai:







az intézmény vezetője vagy helyettese,
az érintett tanuló osztályfőnöke,
egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus,
egy, a tanuló által felkért pedagógus,
a diákönkormányzat képviselője.

 Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése
A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémái megoldását az
érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át.
A nevelőtestület felé való beszámolási kötelezettség az osztályközösségek esetében az
osztályfőnökre hárul. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén
- a vezetőség tudtával - úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze, melyen
az osztály pedagógusainak jelen kell lenniük.
 A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai
A nevelőtestület a szakmai munkaközösségekre ruházza át az alábbi jogköreit:







a pedagógia program helyi tantervének kidolgozása,
a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel,
jutalmazásra, kitüntetésre,
a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
a szakmai munkaközösség vezető munkájának véleményezése.
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3.9. Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)
Megbízását az igazgatótól kapja. A BECS feladatait, jog- és felelősségi körét az iskola
igazgatója által jóváhagyott működési szabályzat tartalmazza.

Az BECS helye az iskola szervezeti struktúrájában

SZÜLŐI
MUNKAKÖZÖSS
ÉG

ISKOLAVEZETÉS

DÖK

BECS

SZÜLŐI
KÉPVISELŐK

MUNKAKÖZÖSSÉGVEZETŐK

TANTESTÜLET

EGYÉB
ALKALMAZOTTAK

OSZTÁLYOK
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3.10. Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái
 Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár
segíti. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az
iskola igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken.
 Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni
az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai
munkaterv összeállítása előtt.
 Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diákönkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók
a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését
igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola
igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szakmai
programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható
időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi
feltételeket figyelembe véve készíti el.
 Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az
iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell
elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák,
sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
 Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek
(sportudvar, tornaterem), valamint sport eszközeinek használatát.

3.11. Az iskola közösségeinek együttműködése
 Az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködése
 A nevelőtestület különböző közösségeinek együttműködése az igazgató segítségével a
megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
 Az együttműködés fórumai:
 az igazgatóság (igazgató, igazgatóhelyettesek) ülései,
 a vezetőség ülései,
 a különböző értekezletek,
 megbeszélések
 Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.
 Az iskolavezetés az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
 Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
 az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az
ülés döntéseiről, határozatairól,
 az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az
iskolavezetés felé.
 A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével,
a közalkalmazotti tanáccsal, illetve a szülői munkaközösséggel.
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 A szakmai munkaközösségek együttműködése
 Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
 A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása
előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös
tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett programok, bemutató órák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések,
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
 A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.
 A szülői munkaközösség és az iskola közösségeinek együttműködése
 A szülői munkaközösség az iskola közösségeivel a választmányán keresztül tartja egymással
a kapcsolatot.
 Az szülői munkaközösség tagjai időközönként – évente legalább 2 alkalommal – kötelesek
tájékoztatni az általuk képviselteket szülői munkaközösség tevékenységéről, valamint
kötelesek az általuk képviseltek kérdéseit, véleményét, javaslatait az szülői munkaközösség
vezetője, választmánya felé továbbítani.
 Az iskola működéséről, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az iskola
igazgatója – évente legalább egy alkalommal – köteles tájékoztatni a szülői
munkaközösséget.
 A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése
 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az
iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:
 az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen,
 a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének
ülésén,
 az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.
 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok
folyamatosan (szóban, illetve a digitális naplón keresztül írásban) tájékoztatják.
 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskolavezetőséghez, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz, illetve a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.
 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a nevelőkkel,
a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától az iskolai munkatervben évenként
meghatározott igazgatói fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
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Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy
példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
 az iskola igazgatójánál;
 az iskola honlapján;
 az iskola irattárában;
 az iskola könyvtárában;
 az iskola nevelői szobájában.

3.12. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a továbbtanulás és a pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel.
A vezetők, valamint a nevelő- oktató munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres
személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival
meghívás vagy egyéb értesítés alapján.
A kapcsolattartás formái és módjai:
o közös értekezletek tartása,
o szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
o módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
o közös ünnepélyek rendezése,
o intézményi rendezvények látogatása,
o hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.


Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskolavezetésnek állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
o az intézmény fenntartójával,
o az intézmény működtetőjével,
o a megyei pedagógiai intézettel,
o a helyi nevelési és oktatási intézményekkel,
o a nevelési tanácsadóval,
o a gyermekjóléti szolgálattal,
o a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató és az igazgatóhelyettesek a
felelősek.



Az eredményes nevelő- és oktatómunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot
tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
o az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával,
o a közművelődési intézményekkel,
o a történelmi egyházak képviselőivel.
A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és az igazgatóhelyettesek a
felelősek.
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A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskolavezetés rendszeres kapcsolatot tart
fenn a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó egészségügyi szolgáltatóval,
társintézményekkel, és segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatát. A munkakapcsolat megszervezéséért az iskolatitkár és az osztályfőnökök a
felelősek.



A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
rendszeres kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal. A munkakapcsolat
felügyeletéért az igazgató és igazgatóhelyettesek a felelősek.

4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE
4.1. A tanév helyi rendje
 A tanév rendjének meghatározása
A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A tanév általános
rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét,
programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett
közösségek véleményének figyelembe vételével.
 A tanév rendje és annak közzététele
A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb
eseményeket és időpontokat:







a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
a vizsgák rendjét,
a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját - a miniszteri rendelet keretein belül,
a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét.

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a munka-,
tűz- és balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a
tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. A nyitva tartás és a
felügyelet rendjéről tájékoztatni kell a szülőket.
 Az intézmény nyitva tartása
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt a tanítási napokon 7 órától 17 óráig tart
nyitva.
Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 730 órától 1630 óráig tart.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt
eseti kérelmek alapján.
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Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az
intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az
intézményt egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben a fenntartó
által meghatározott ügyeleti rend szerint tart nyitva.

4.2. A tanítási napok rendje
 A tanítási órák rendje
Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban
levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.
A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8 órától
15 óráig tart. Testnevelés óra nulladik órában is tartható. A tanórán kívüli
foglalkozásokat 1630 óráig be kell fejezni.
A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 8 órakor kezdődik.
Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
A tanítási órák (foglalkozások) látogatására igazgatói engedély nélkül csak a
tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az intézmény
vezetője adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt
indokolt esetben az igazgató és az igazgatóhelyettesek tehetnek. A tanítási órák
tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza.
 Az óraközi szünetek rendje
Az óraközi szünetek időtartama: 15 perc, a házirendben feltüntetett csengetési rend
szerint. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. A
főétkezésre biztosított szünet időtartama legalább 20 perc.
Minden szünet ideje alatt - a tanulók egészsége érdekében - a tantermekben
szellőztetni kell. Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók egészségük érdekében - lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik
testi épségére!
Az étkezést lehetőség szerint 12 és 1415 óra között kell lebonyolítani. A dupla órák az
igazgatóhelyettesek engedélyével - az óraközi szünet eltolásával - tarthatók, de a
pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig.
 Az intézményi felügyelet rendszabályai
Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend
szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a
tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel.
Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a tanulók
felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok látják el.
Az intézmény évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az
ügyeleti rend beosztásáért az igazgatóhelyettesek, illetve az osztályfőnöki
munkaközösség vezetője a felelős. Az ügyeletre beosztott vagy az ügyeletes
helyettesítésére kijelölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért,
a felügyelet ellátásáért.
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Az ügyeleti rend kiterjed a tanítás (foglalkozás) előtti és utáni alábbi időszakokra:
 reggel
7,00 órától 7,50 óráig,
 délután 16,00 órától 17 óráig pedagógus felügyel a tanulókra.
A tanítás nélküli munkanapokon akkor tartunk gyermekfelügyeletet, ha azt az
intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. Az intézményi
felügyelet egyéb szabályait az ügyeleti rend tartalmazza.

4.3. Az intézmény munkarendje
Az intézménnyel jogviszonyban a tanulók, a pedagógusok és az oktató-nevelő munkát
segítő, nem pedagógus munkakörű alkalmazottak állnak.
 A vezetők intézményben való tartózkodása
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben
tartózkodni. Ezért az intézmény igazgatója vagy igazgatóhelyettesei heti beosztás
alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása
esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti
feladatokat ellátó személyt.
 A közalkalmazottak munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a
hatályos jogszabályok betartásával - az intézményvezető állapítja meg. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott
munkatársa tartja.
Az igazgatóhelyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenő idő
figyelembevételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a
közalkalmazottak szabadságának kiadására.
 A pedagógusok munkarendje
A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a köznevelési törvény rögzíti. A nevelésioktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a tanítási órákból,
valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a
szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges
időből áll.
A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és
a pedagógusok egyenletes terhelése.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettesek állapítják meg az intézményvezető jóváhagyásával. A tanórák
(foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi.
A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A
reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél 5 perccel kell korábban
érkeznie.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy
feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen! A tantervi anyagban
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való lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint
- szakszerűen kell helyettesíteni.
A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket a hiányzó nevelőnek a
helyettesítést végző pedagógus számára el kell juttatni. A rendkívüli távolmaradást
legkésőbb az adott munkanapon az első tanítási óra megkezdése előtt negyed órával
jelezni kell az intézmény vezetőségének.
A pedagógusok számára tanítási (foglalkozási) órák megtartására, egyéb feladatokra a
megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja, az igazgatóhelyettesek és a
szakmai munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után. A megbízások
során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és szakmai
felkészültségét.
 A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak munkarendjét, a távollevők
helyettesítési rendjét a gazdasági előadó (kapcsolattartó) állapítja meg az
intézményvezető jóváhagyásával.
Az alkalmazottak napi munkabeosztásánál figyelembe kell venni a közoktatási
intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását.
Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön
megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell a gazdasági előadót.
 A tanulók munkarendje
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a házirend
határozza meg. A házirend szabályait a nevelőtestület - az intézményvezető (igazgató)
előterjesztése után - az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg.
A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény
valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező.
 Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem állók
részére
Az iskola területére, épületébe a tanulókon és az intézmény alkalmazottain kívül csak
a hivatalos ügyet intézők léphetnek be és tartózkodhatnak bent. Kivételt képeznek
azok, akik az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén).
Az iskolába érkező szülők, illetve más - hivatalos ügyet intéző - személyek a
főbejáraton keresztül a portás közreműködésével és a belépő kártya kitöltése után
léphetnek be. A belépők kötelesek megnevezni jövetelük célját.
Szülők, hozzátartozók a tanulókra az iskola előtt várakoznak.
A hivatalos ügyek intézése a titkárságon, a vezetői irodákban, szobában, illetve ezek
előterében történik. Dohányzás az iskola területén szigorúan tilos.
Az iskola helyiségeit használó külső igénybevevők csak a megállapodás szerinti
időben és helyen tartózkodhatnak.
Tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon az intézménnyel jogviszonyban nem
állók csak igazgatói engedéllyel vehetnek részt. A tanórák, egyéb foglalkozások
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató és helyettesei
tehetnek.
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Az intézmény reklámtevékenységet nem végezhet, kivéve, ha a reklám az egészséges
életmóddal, környezetvédelemmel, tanulóknak szóló közéleti és kulturális
tevékenységgel függ össze. Plakátok, felhívások elhelyezése csak az igazgató
engedélyével lehetséges.
 Amennyiben az intézmény az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített
dolgokat értékesíti, illetve hasznosítja, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás
jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg nyolcvan
százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett
munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai
foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat
véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

4.4. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok
 Az iskolai belső ellenőrzés feladatai:
 biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai
programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát;
 segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
 az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
dolgozók munkavégzéséről;
 feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai)
és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével
kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
 A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei:
o

A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
 az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
 az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról
másolatot készíteni;
 az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel
kísérni;
 az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.

o

A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
 az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső
szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
 az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
 az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött
dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
 hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott
utasítás szerint időben megismételni.
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 Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
o

o

Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
 az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni;
 az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket
tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
Az ellenőrzött dolgozó köteles:
 az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő
kéréseit teljesíteni;
 a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

 A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az
iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben
előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni.
o Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét
tájékoztatnia kell.
o Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett
fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
o Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
 a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;
 a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.
o

 A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
o

Igazgató:
 ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
 ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai és ügyviteli és technikai
jellegű munkáját;
 ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
 elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
 összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves
ellenőrzési tervet;
 felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.

o

Igazgatóhelyettesek:
Folyamatosan ellenőrzik a hozzájuk beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli
munkáját, ennek során különösen:
 a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
 a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
 a pedagógusok adminisztrációs munkáját;
 a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

o

Munkaközösség-vezetők:
Folyamatosan ellenőrzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok
nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen:
 a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
 a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
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 Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit
meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére
kijelölni.
 Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést
végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező
belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az
igazgató a felelős.

4.5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
o

o
o
o

biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti
alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt)
működését,
segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét,
hatékonyságát,
az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a
pedagógusok munkavégzéséről,
szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató
munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

 A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
igazgató,
igazgatóhelyettesek,
munkaközösség-vezetők.
BECS tagok
Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai
közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.
o
o
o
o

 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
o
o
o
o
o
o

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,
 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.
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4.6. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.
 A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell
lefolytatni.
 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a
kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti
megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás
lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője,
valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.
o Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az
iskola igazgatója a felelős.
o Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz
javaslatot az érdekelt feleknek.
 Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a
tanuló ellen fegyelmi eljárást. Tíz év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem
indítható.
o A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola
igazgatója a felelős.
o A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot
hoz létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a
fegyelmi büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása,
a fegyelmi büntetés kiszabása.
o A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban,
illetve az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében
meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A
kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.
o A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a
tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló
kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti
közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.
o A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit
vétkesen és súlyosan szegje meg.
 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni.
Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét
figyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.
 A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a
pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt.
Őt a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.
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4.7. Az iskolai könyvtár működési rendje
 Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka
eszköztára, szellemi bázisa.
 Az iskolai könyvtár működésének célja:
 segítse elő az oktató-nevelő munkát,
 a rendelkezésre álló szakkönyvek, kiadványok, folyóiratok segítségével biztosítsa
az iskolában folyó szakmai munka színvonalának szinten tartását, fejlesztését,
 segítse elő a tanulók olvasóvá nevelését, a könyvtárhasználók általános
műveltségének kiszélesítését,
 a – lehetőségekhez képest – folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány
segítségével közvetítse az új ismereteket.


Az iskolai könyvtár feladata:
 a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése,
feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása,
 e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése,
 tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
 az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységének koordinálása,
 a könyvtári rendszer szolgáltatásai elérésének biztosítása,
 tartós tankönyvek és a tanulók által alkalmazott segédkönyvek bevételezése,
melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.
Az iskolai könyvtár használata során:
 biztosítja a tanuló törvény által előírt jogát arra, hogy igénybe vegye a könyvtár
szolgáltatásait,
 biztosítja a pedagógus törvény által előírt jogát arra, hogy kölcsönözhesse a
tankönyveket, segédkönyveket, egyéb információhordozókat,
 biztosítja a minden tanítási napon való nyitva tartást.



Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtárostanár rendszeres kapcsolatot tart fenn az
alábbi könyvtárakkal és könyvtárosokkal
 Békés Megyei Könyvtár
 Békéscsaba város iskolai könyvtárosai
Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a
könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár feladatait munkaköri leírása tartalmazza.



Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat alapján a
nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik.

 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA:
o

Kézikönyvtári állomány:
Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori
sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és
szakenciklopédiák,
szótárak,
fogalomgyűjtemények,
kézikönyvek,
összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.
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o

Ismeretközlő irodalom:
Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a
tantárgyakhoz meghatározott tankönyvek és segédletek, a tanulói
munkáltatáshoz használható dokumentumok.

o

Szépirodalom:
Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő
kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott
olvasmányok, magyar és külföldi, klasszikus és kortárs szerzők művei
válogatva.

o

Pedagógiai gyűjtemény:
Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak
dokumentumai:
Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
 Fogalomgyűjtemények, szótárak.
 Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
 A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok
megvalósításához szükséges szakirodalom.
 A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
 A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
 A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
 Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
 Oktatási intézmények tájékoztatói.
 Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
 Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.

o

Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):
Válogatva gyűjtendőek a következők:
 A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
 Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
 Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok,
folyóiratok.

o

A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok,
közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták,
videofilmek, CD-k, DVD-k.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a
tanulók és azok csoportjai.

 KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
 Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
o tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
o tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
o könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
o könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
o számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,
o tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint
más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
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 A könyvtár egyéb szolgáltatásai
o Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai
használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást
nyújt.
o Segíti
az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges
irodalomkutatást, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.
o Közreműködik a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli
foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében, megtartásában.
o Az iskola gyűjteményében megtalálható dokumentumokról - a megfelelő
jogszabályok figyelembe vételével - másolatot is készíthet a könyvtárostanár.
o Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: vezetői irodákban,
szaktantermekben, napközis termekben stb. A letéti állományt a tanév elején
veszik át, és a tanév végén adják vissza a megbízott nevelők, akik az átvett
dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak, és az átvett állományt nem
kölcsönözhetik.

 A használók köre
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai
dolgozói használhatják.

 Beiratkozás
Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására,
minden könyvtárhasználó köteles a könyvtár rendjét megőrizni.
o A tanuló- és munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás
rendezése után történhet.
o Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan. A könyvtáros a beiratkozó adatait a
Szirén számítógépes program nyilvántartásába veszi.
o

 A használat rendje
o Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival
az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a
könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos
helyben használatát.
o Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:
 kézikönyvtári állományrész;
 különgyűjtemények (pl. folyóiratok).
o A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
indokolt esetben (pl. versenyre való készülés) a könyvtár zárása és nyitása közötti
időre a tanulók is kikölcsönözhetik.
 Kölcsönzés
o A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet
kivinni.
o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel
szabad. A kölcsönzési nyilvántartás számítógéppel történik.
o Az olvasók száma, az állomány nagysága, valamint a kölcsönzési fegyelem
minősége alapján az iskolai könyvtárból a tanulók maximum 5 könyvet
kölcsönözhetnek 1 hónapos időtartamra. Pedagógusok a dokumentumokat a
szükséges időre (legfeljebb egy tanévre) kölcsönözhetik. A korlátozások
egyénenként feloldhatók. Tankönyvek, oktatási segédletek mindenki számára a
szükséges időtartamra (legfeljebb egy tanévre) kölcsönözhetők.
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Az elveszett vagy megrongált (firkálás, kivágás, szakadás, hiány) dokumentumot
az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár által meghatározott
más művel pótolni.
o Az osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére az osztályfőnökök, szaktanárok
a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint könyvtári szakórákat,
foglalkozásokat tarthatnak.
 Nyitvatartás
A könyvtár a tanulók számára minden tanítási nap délután – a könyvtárostanár
órarendjétől függően – 16 óráig tart nyitva. Az iskola felnőtt dolgozói, ha a
könyvtárostanár más elfoglaltsága ezt nem akadályozza, délelőtt is igénybe vehetik a
könyvtár szolgáltatásait.
o

 TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
 A tankönyvtári állomány kialakítása
o Ebbe az állományrészbe sorolhatók a Nemzeti Alaptantervvel kompatibilis
tankönyvek és egyéb segédletek. (Az egyéb segédletek lehetnek: helyesírási
szabályzatok, atlaszok, határozók, szótárak, szöveg- és forrásgyűjtemények,
feladatgyűjtemények stb.)
o A felhasználók köre:
 A megrendelést kérő, a taneszközből tanító szaktanárok (1-1 példány)
 Tanulók. (Az iskola tájékoztatja a szülőket a támogatás formájáról, felméri az
igényeket, melynek alapján a tanulók számára kikölcsönzi a tartós használatra
szánt dokumentumot.)
o A megrendeléssel kapcsolatos előírások
Az intézményvezetés felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért (felelősök
megbízása, segítők felkérése, a költségvetési keret figyelése stb.)
A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola
tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igénye szerint, és az
intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján. Felelős továbbá a megrendelés
határidejének és a költségvetési keretnek a betartásáért, valamint a tartós
használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba adásáért.
 A tankönyvtári állomány nyilvántartása és kölcsönzése
o A tartós használatra szánt segédletek nyilvántartása és kölcsönzése az iskolai
könyvtáron keresztül történik. A tankönyvtári állomány különgyűjteményt alkot
(tankönyvtári címleltárkönyvben, valamint a SZIRÉN programmal tartjuk
nyilván), és az érvényben lévő könyvtári rendelet (3/1975.sz. KM-PM) időleges
beszerzésre szánt dokumentumaira vonatkozó előírások szerint kerül
nyilvántartásra.
o A kölcsönzés más könyvtári dokumentumokkal azonos módon történik (SZIRÉN
számítógépes kölcsönző program). A kölcsönzésre tanév elején, visszaadásra tanév
végén kerül sor.
o A felsorolt dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban
tanév végén visszaadásra kerülnek.
o Felelős a könyvtárostanár, aki e munkájához segítséget kap az osztályfőnököktől.
o Tanév végén a tartós tankönyvek állapotát a könyvtáros ellenőrzi, javaslatot tesz a
selejtezésre, intézményvezetői jóváhagyás után a selejtezést elvégzi, erről
jegyzőkönyvet készít.
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 A KATALÓGUS SZERKESZTÉSI SZABÁLYZATA
 A könyvtár katalógusai:
I. Cédulakatalógus (bemutató jellegű)
1. Raktári katalógus
2. Betűrendes katalógus
3. Szakkatalógus
II. Elektronikus katalógus
A hagyományos cédulakatalógusok helyébe a SZIRÉN Integrált Könyvtári
Rendszer segítségével építendő nyilvántartás lép. A cédulakatalógus építését
lezártuk, de bemutató jelleggel megtartjuk egy ideig. Számítógépre vittük a
meglévő dokumentumok nagy részét. A teljes állomány feldolgozása még néhány
év feladata lesz.
o Az elektronikus katalógus integrált könyvtári nyilvántartási rendszerként
használható. Ez alkalmas az állomány nyilvántartására, feltárására formai és
tartalmi oldalról egyaránt, az olvasói adatok és a kölcsönzések nyilvántartására,
statisztikai adatok (gyarapodás, törlés, állományegységek alakulása stb.)
lekérdezésére, a könyvtári állomány ellenőrzésére.
o A katalógus a SZIRÉN programmal készül. Az adatok feltöltése az erre a célra
létrehozott űrlapon keresztül történik. Az űrlap segítségével minden
dokumentumot egyszer kell felvenni az adatbázisba. A cédulakatalógussal
szemben a gyorsaságon kívül a másik nagy előnye a számítógépes katalógusnak,
hogy rögtön láthatóvá teszi azt is, hogy hozzáférhető-e a mű.
o A dokumentumok felvitelekor a leltári szám elé tett betűkkel jelezzük, hogy mely
típushoz tartozik az adott dokumentum.
Alkalmazott jelölések:
(betűjel nélkül) – könyv (a régi Áchim L. András, majd az 1. Sz. Általános
Iskola állománya)
KO – könyv (a régi 3. Sz. Általános Iskola állománya)
VK – videokazetta
CDH – audio CD
CDO – oktató CD
CDR – CD-ROM
N – nevelői példány (a régi 3. Sz. Általános Iskola állománya)
T – tankönyv, tartós tankönyv, tanári tankönyvpéldány
BR – brosúra (a régi 3. Sz. Általános Iskola állománya)
L – hanglemez (avulás miatt nem építjük tovább)
MK – magnókazetta
DVD – DVD
F – floppy (avulás miatt nem építjük tovább)
o

o

A katalógus folyamatos gondozást igényel.

 A KÖNYVTÁROS-TANÁR MUNKAKÖRI FELADATAI
o
o
o

Éves munkatervet, tanév végi beszámolót, könyvtári statisztikát készít.
Tájékoztatást ad a nevelőtestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról.
Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű,
gazdaságos felhasználását.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vezeti a könyvtár ügyviteli dokumentumait.
Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken.
Végzi a könyvtári állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről,
a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet.
Elvégzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi
állomány-nyilvántartásokat.
Folyamatosan építi a könyvtár katalógusait, a feltárást az osztályozás és a
dokumentum-leírás szabályainak megfelelően végzi.
Folyamatosan kivonja a könyvtár állományából az elhasználódott, elavult
dokumentumokat.
Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi annak
adminisztratív teendőit.
Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a
kölcsönzést.
Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, irodalomkutatást, témafigyelést végez,
bibliográfiákat készít.
Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri a kikölcsönzött
dokumentumok visszaszolgáltatását.
Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat.
Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár
teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait.
Felkészíti a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre.

4.8. Az iskolai tankönyvellátás rendje
 Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatóhelyettesei a felelősek.
Feladataik:
o elkészítik az iskolai tankönyvrendelést
o részt vesznek az iskolai tankönyvterjesztésben
o gondoskodnak a szükséges pótrendelésről
 A 2017/2018-as tanévtől kezdve minden évfolyamon térítésmentesen kapják a tanulók
a tankönyveket.

 Az 1-2. évfolyamon a tanév elején átvett munkafüzetek, tankönyvek véglegesen a
tanulók tulajdonába kerülnek, azokat tanév végén nem kell az iskolának
visszaadni.
 A 3-8. évfolyamon a térítésmentes tankönyvellátást használatra véglegesen
átadott munkafüzetekkel, tankönyvekkel és a könyvtárból kölcsönzött tartós
tankönyvekkel biztosítjuk.
 A tankönyvrendelés alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására
rendelkezésre álló összeget mely tankönyvek vásárlására fordítják.
 A hivatalos tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a
szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok
választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.
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 A tankönyvrendelés a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. hivatalos tankönyvrendelő
felületén történik. A rendelés a fenntartó jóváhagyásával válik véglegessé.
 Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az
állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével –,
továbbá a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állomány-nyilvántartásába
vegyék, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeljék, és a
tanuló, illetve a pedagógus részére a tanév feladataihoz az iskola házirendjében
meghatározottak szerint bocsássák rendelkezésre.
 A tanulók tankönyveit szeptember első hetében az intézményvezető-helyettesek
útmutatása után az osztályfőnökök adják át a tanulóknak.
 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő
számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő
felkészüléshez.
 A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi a szülői
munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat véleményét.

4.9. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése
 Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell
nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért
felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton
előállított, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.)
 Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola
igazgatója végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat
irattári példánya.
 Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat
hitelesítését az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el.
Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.
 Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell
végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.
 Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra
az intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról
szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott elektronikus irat.)
 Az elektronikus iratokat az iskolatitkári számítógépen, elektronikus úton meg kell
őrizni. Az iskolatitkári számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági
mentést kell készíteni.
 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és
megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.
 Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az
intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.
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4.10. Intézményi védő, óvó előírások
Az intézmény biztonságos munkakörülményei a közalkalmazottak egészsége és a tűz
elleni védekezés érdekében Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzattal rendelkezünk.
A közalkalmazottakra vonatkozó érdekek a gyermekek esetében is kiemelt figyelmet
követelnek.
A fentiek megvalósulásához a tanulóknak be kell tartaniuk a házirend előírásait.
 Munka-, baleset- és tűzvédelmi oktatás
A tanulók minden tanév kezdetekor, az első osztályfőnöki órán munka-, baleset- és
tűzvédelmi oktatásban részesülnek, melyet az osztályfőnökök tartanak.
Ennek keretében - a házirend ismertetésével egyidejűleg - az alábbiakra hívják fel a
figyelmet:
 veszélyforrások az iskolában,
 az egészség és testi épség védelmére vonatkozó rendelkezések,
 tilos és elvárható magatartásformák,
 a rendkívüli esemény esetén szükséges teendők (SZMSZ),
 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályok.
Az ismertetésnek igazodnia kell a tanulók életkorához, fejlettségéhez.
Az oktatás tényét az osztályfőnök bejegyzi az osztályfüzetbe, és a tanulók aláírásukkal
igazolják azt.
A munkavédelem szempontjából fokozottabb figyelmet igénylő tantárgyak/
testnevelés, technika, kémia, fizika, számítástechnika/ esetében a tanévet szintén
balesetvédelmi oktatással kell kezdeni, melyet az osztálynapló haladási részébe a
szaktanár dokumentál.
Az iskola által szervezett kirándulások, valamint a nyári szünet előtt a veszélyekre és
azok elhárítására ki kell oktatni a tanulókat.
 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
A tanulók - egészségük védelme, a betegségek megelőzése érdekében - rendszeres
egészségügyi ellátásban részesülnek.
 Az egészségügyi prevenció rendje
Az intézményben heti rendszerességgel, illetve jelzés alapján a védőnő fogadja a
gyerekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Az iskolaorvosi ellátás
külön jogszabályokban rögzített, a megelőző orvosi intézkedéseket és
szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az iskola igazgatója és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az
iskola-egészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:
 a tanulók egészségügyi állapotának szűrése, követése,
 a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
 a könnyített és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
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a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,
járványügyi intézkedések elrendelése,
színlátás és látásélesség vizsgálat,
pályaalkalmassági vizsgálatok végzése,
a konyha, az étterem, a tornaterem és a mosdóhelyiségek (WC-k) egészségügyi
ellenőrzése,
 tüdőszűrés megszervezése,
 fogászati kezelés,
 részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében.
A kötelező orvosi vizsgálatok, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként
megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja.
Az osztályfőnököket - akiknek gondoskodni kell arról, hogy osztályuk tanulói az
orvosi vizsgálatokon megjelenjenek - az iskolatitkár tájékoztatja az aktuális
egészségügyi ellátásról.
A gyerekek, szülők kötelesek együttműködni az egészségügyi alkalmazottakkal az
alábbiak szerint.
Részt kell venniük:  a szűrővizsgálatokon
 az oltásokon
 a szakrendeléseken
Az iskolaorvos illetve a védőnő rendelkezésére kell bocsátaniuk:
 az egészségügyi könyveiket
 a betegségeikről, műtéteikről szóló leleteiket /külön kérésre/
 könnyített vagy gyógytestnevelésre történő besorolás, illetve testnevelés alóli
felmentés igénye esetén az előzményt igazoló dokumentumokat
A tanulóknak betegségük ideje alatt távol kell maradniuk társaiktól, az iskolától.
Különösen érvényes ez a járványos, fertőző megbetegedések esetében. Az
iskolában lévő lázas beteg gyerekek szüleit haladéktalanul értesíteni kell.
 A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje
Közoktatási intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében biztosítja a
mindennapos testedzés lehetőségét.
Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak az iskolaorvos
mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A felmentést a tanuló köteles a
testnevelő tanárnak átadni.
A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos
könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített
testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés órákon,
de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell
végrehajtania. Az iskolaorvos - a szakorvosi vélemény figyelembevételével - a
tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési órákat
szakképzett gyógytestnevelő tanár vezeti pedagógiai szakszolgálat keretében.

37

 Az egészséges életmódra nevelés
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi
felvilágosítást. Az iskolaorvos, a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók
egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat.
Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros
hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak
megfelelő módon tájékozódhassanak. Erről is rendelkezik az egészségnevelési
program.
 Tanulóbalesetek, illetve megelőzésük
Az iskolában fokozott figyelmet kell fordítani a tanulóbalesetekre, illetve azok
megelőzésére.
A tanuló kötelessége:
Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az
egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a
felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát,
társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé
teszi -, ha megsérült.
A pedagógus alapvető feladata:
A gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez
szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön, ha észleli,
hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll,
a szükséges intézkedéseket megtegye.
Az iskolának kötelezettsége:
Kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti az előírt
bejelentési kötelezettséget, és a balesetről készült jegyzőkönyvet megküldi a
fenntartónak.
A 16/1998. (IV.8.) MKM rendelet meghatározta a tanulók által nem, vagy csak
felügyelet mellett használható eszközök, gépek körét. Ezek ismerete az érintett
nevelők kötelessége.
Tanulók esetében minden baleset munkahelyi balesetnek számít akkor, ha a
felügyeletről az iskolának kell gondoskodnia /tanulmányi kirándulás, sportfoglalkozás,
iskolai étkeztetés alatt bekövetkezett balesetek stb./
A tanulóbalesetek jelentési kötelezettsége:
Abban az esetben, ha a tanulót baleset éri:
 Nyilvántartást kell készíteni az e célra központilag előállított és forgalomba hozott
nyomtatványokon.
 A három napon túl gyógyuló sérülést okozott balesetet haladéktalanul ki kell
vizsgálni, központi nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni.
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A baleseti jegyzőkönyv egy-egy példányát a tárgyhót követő hónap nyolcadik
napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, továbbá át kell adni a tanulónak illetőleg a
szülőnek.
A jegyzőkönyv egy példányát az iskolának meg kell őriznie.
 A súlyos balesetet azonnal be kell jelenteni a fenntartónak, kivizsgálására legalább
középfokú munkavédelmi szakképesítésű személyt kell bevonni.
 Az intézményben lehetővé kell tenni a szülői szervezet és a diákönkormányzat
részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.
 Minden balesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló
balesetek megelőzésére.
 Munkaegészségügyi szűrővizsgálatok
A tanévek kezdésekor a pedagógusoknak tüdőszűrő, a konyhai dolgozóknak
egészségügyi vizsgálaton kell részt venniük. A szűrővizsgálati lapot és az
egészségügyi könyvet az iskolatitkárnak kell bemutatni.
Az iskola dolgozói kétévente munka alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Ennek
megszervezése és dokumentálása az iskolatitkár feladata.
 A nem dohányzók védelme
Az iskola területén dohányozni tilos!
A tilalmat az iskola bejáratánál jelezni kell.
A feltételek biztosítása és a szabályok betartásának ellenőrzése a gazdasági előadó
feladata.

4.11. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
 Fogalom-meghatározás, intézkedések
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 tanulónak 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 intézmény 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 intézkedésre jogosult felelős
vezetővel.
Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
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 igazgató
 igazgatóhelyettesek
 vezetői ügyeletet ellátó közalkalmazott
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
 a fenntartót,
 tűz esetén a tűzoltóságot,
 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
 személyi sérülés esetén a mentőket,
 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az intézkedésre jogosult felelős vezető
szükségesnek tartja.
Rendkívüli esemény észlelése után az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására
az épületben tartózkodó személyeket értesíteni kell, valamint haladéktalanul hozzá kell
látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a benntartózkodóknak a tűzriadó terv szerint kell
elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók
részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni 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!
 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő
hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e valamelyik
tanuló az épületben.
 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia.
Az intézkedésre jogosult felelős nevelőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével
egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével - gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
 a 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 intézkedésre
jogosult vezetőnek vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:







a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
a veszélyeztetett épület jellemzőiről,
az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
a közmű (víz, gáz, elektromos áram stb.) vezetékek helyéről,
az épületben tartózkodó személyekről,
az épület kiürítéséről.
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A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését, tájékoztatását
követően a rendvédelmi, illetve katasztrófa-elhárítási szerv illetékes vezetőjének
igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedéseket illetően.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének - vagy az általa kijelölt
személynek - az utasításait az iskola minden dolgozója és tanulója köteles betartani.
 A bombariadó esetén szükséges teendők
Értesülés
A bomba elhelyezésének bejelentésekor törekedni kell a pánikmentes magatartásra.
Telefonon történt értesülés esetén célszerű a beszélgetés idejének növelése a hatóság
későbbi pontos tájékoztatása érdekében.
Értesítés
A bejelentést vevő haladéktalanul értesíti az intézkedésre jogosult vezetőt: az igazgatót
vagy helyettesét, távollétük esetén a vezetői ügyeletet ellátó közalkalmazottat.
A vezető vagy helyettesítője gondoskodik az illetékes szerv /Rendőrség/ értesítéséről.
A bejelentés során az alábbi adatokat kell közölni:
 a bombariadó helye, címe
 az értesülés időpontja
 az értesülés módja, részletei
 az értesítés pontos szövege /hol van elhelyezve a bomba/
 az intézkedésre jogosult személy neve
 a jelzésre használt távbeszélő száma
Az épület kiürítése
Az illetékes szervek közreműködésével vagy azok utasításának megfelelően az
intézmény vezetőjének vagy helyettesítőjének gondoskodnia kell az épület gyors,
szakszerű kiürítéséről az alábbiak szerint:
 a vezető elrendeli a helyiségek elhagyását ügyelve arra, hogy pánikhelyzet ne
alakuljon ki,
 az intézmény dolgozói és tanulói a tűzriadó terv szerint vonulnak le.
További teendők:
 Az épület kiürítése után a hatóságot meg kell várni.
 A bomba kereséséhez, az épület átvizsgálásához gondoskodni kell arról, hogy
helyismerettel rendelkező személy segítse a rendőrség munkáját. Az erre alkalmas
közalkalmazottat a vezető vagy helyettesei jelölik ki.
 A vizsgálat után megtörténhet a visszavonulás és elkezdődhet a köznapi rendnek
megfelelő tanítás.
 Az intézmény használóiban (tanulók, szülők, pedagógusok és más munkakörben
dolgozók) tudatosítani kell, hogy az elmaradt tanítási és munkaidő pótlásra kerül, a
bombariadó/k/ miatt kiesett időtartam függvényében szükség esetén szombat vagy
munka- és tanítási szünetek igénybevételével.
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5. A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK
5.1. Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
 A tanórán kívüli foglalkozások rendje
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez.
A tanórán kívüli foglalkozások lehetnek rendszeresek és esetenkéntiek.
Rendszeresek:
 napközis és tanulószobai foglalkozás
 szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar, művészeti csoport, együtt: diákkör
 iskolai sportkör
Esetenkéntiek:
 tanulmányi, szakmai, kulturális, sportversenyek
 iskolák közötti versenyek, bajnokságok
 a pedagógiai programban valamint a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott - a tanítási órák keretében meg nem valósítható - osztály- vagy
csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulás,
környezeti nevelés (pl. erdei iskola), kulturális illetőleg sportrendezvény.
A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői szervezet továbbá
a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál.
A tanév tanórán kívüli foglalkozásait – felzárkóztató foglalkozások kivételével - az
intézmény hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választhatnak.
A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben a szülők aláírásával.
A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való részvétel
kötelező.
A tanórán kívüli foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az
iskola heti tanórán kívüli órarendjében, terembeosztással együtt.
A tanórán kívüli foglalkozások legalább 10 fő jelentkezése esetén indulnak. Kivételt
képeznek a fejlesztő foglalkozások (felzárkóztatás, tehetséggondozás).
 A napközis és a tanulószobai foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátását. A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni az iskola
által készített nyilatkozaton.
Napközis foglalkozások rendje:
A napközis ügyeletet és foglalkozásokat hatvan perces órákkal számoljuk. A tanítási
idő tartama kilencven perc.
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A napközis csoportok szervezése a törvény által meghatározott átlagos létszám
betartásával a szülők igénye, az osztályfőnök javaslatai alapján történik. Kimaradás a
csoportból a szülők kérésére, a térítési díj nem fizetése, illetve a mások tanulásához
való jogát tartósan sértő magatartás miatt lehetséges.
A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben - szülői
kérés hiányában - az eltávozásra az igazgató vagy helyettese adhat engedélyt.
A tanulószobai foglalkozások időtartama: 1430 - 16 óráig
 Szakkörök, érdeklődési körök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók
érdeklődésétől függően indítja az iskola. A szakköröket vezető pedagógusokat az
igazgató bízza meg. A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek.
Erről, valamint a látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője
felelős a szakkör működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló javára a
szorgalom és szaktárgyi osztályzatában. A szakkörök működésének feltételeit az
iskola finanszírozási lehetőségeitől függően biztosítja.
 Énekkar
Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik, a tantárgyfelosztásban
meghatározott időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei
képességeinek, személyiségeinek igényes fejlesztése és színpadképes közösségi
produkciók létrehozása. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető. Az énekkar
biztosítja az iskolai ünnepélyek és rendezvények zenei programját, igény szerint.
 Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a
sport megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a
testnevelő tanárok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sportági (kosárlabda, röplabda,
labdarúgás, atlétika stb.) foglalkozásokon és versenyeken való részvételre.
 A könyvtár
Az iskola könyvtára a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon nyitvatartási
idejében áll a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére. A könyvek és a folyóiratok,
valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje
intézkedik.
 Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)
A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez
való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az
első négy évfolyam korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnökök
javaslatára, kötelező jelleggel történnek. Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás
differenciált foglalkozással - egyes tanulókra vagy kijelölt tanulócsoportokra kötelező
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jelleggel - a szaktanárok javaslatára történik. A foglalkozások megtartását
adminisztrálni kell.
 Fejlesztő foglalkozások
A különböző részképesség-hiányokkal küzdő gyermekek számára fejlesztő
foglalkozásokat szervezünk a fejlesztő pedagógusok bevonásával. Iskolai ellátásukat
megelőzi szűrésük, melyet javaslatunkra a Nevelési tanácsadó és a Logopédia végzi el.
Egyeztetés alapján alakul ki a döntés, kiket látnak el a szakszolgálatok, kik azok, akik
kis csoportokban vagy egyénileg fejleszthetőek az iskolában.
A fejlesztő pedagógus egyéni fejlesztési programot készít a rászoruló gyermekek
számára. Rendszeresen konzultál a szakszolgálatokkal, munkájáról folyamatosan
feljegyzést készít a foglalkozási naplóban. Munkáját a gyermekek terhelhetősége
figyelembe-vételével, az ilyen munkára alkalmas időpontban szervezi. Időtartamát a
tanulók ismeretében határozza meg.
 Tehetséggondozó és fejlesztő foglalkozások
A tehetséges tanulók kiválasztását, fejlesztését már 1. osztályban elkezdjük a
tehetséggondozó programunkkal és a különböző szakkörökben. 5. osztálytól - a
versenylehetőségek ismeretében, a tanulók vállalkozása alapján a szaktanárok
tehetséggondozó foglalkozásokat szervezhetnek, melyek célja a versenyekre történő
eredményes felkészítés. Ezek az egyéni foglalkozások időkeretének terhére tarthatók
az igazgató megbízása alapján. Adminisztrációja ugyanaz, mint a szakköröké.
A nem kötelező tanórai foglalkozások szervezése a pedagógiai program alapján a
törvényesség betartásával történik.

5.2. Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
 Versenyek és bajnokságok
A diákok a tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint
bajnokságokon való részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a települési és az országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a
szakmai munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A
szervezést az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők irányítják.
 Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások, erdei iskola
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolát szervez,
melyeknek célja a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban hazánk tájainak és
kulturális örökségének megismertetése, a tanulók környezetkultúrájának formálása és
az osztályok közösségi életének fejlesztése. A kirándulások és az erdei iskola az
intézmény munkaterve alapján meghatározott időpontban szervezhetők.
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Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni a kirándulás
szervezési kérdéseit és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás várható
költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a
kirándulás költségeinek vállalásáról.
A kiránduláshoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani, amennyi a program
zavartalan lebonyolításához szükséges, osztályonként legalább két főt. Gondoskodni
kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről is. Az osztályonkénti két nevelő
költségeinek mérsékléséhez az intézmény a finanszírozási lehetőségeinek
függvényében járul hozzá.
Az igazgató engedélyezhet egynapos tanulmányi kirándulásokat, melyeket az adott
osztály tantárgyi tanmeneteiben kell tervezni.
Az erdei iskola részletes leírása, szakmai indoklása a pedagógiai program részét
képező környezeti nevelési programban található.
 A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Nkt. 4.§-a szerint külföldi iskolai kirándulás: azonos nevelési-oktatási intézménnyel
tanulói jogviszonyban álló legalább hét tanuló részvételével, a nevelési-oktatási
intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban pedagógus- vagy nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy felügyeletével megszervezett
a szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá
nem tartozó állam területére irányuló térítésköteles kirándulás.
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben a három tanítási napnál hosszabb egyéni és
csoportos külföldi utazáshoz, - amelynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális,
sport és tudományos rendezvény - az igazgató 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 igazgatónak írásban nyújtja be. A
csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi tartózkodás időpontját,
útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, a szülők elérhetőségét, kísérő
tanárok nevét, a várható költségeket és az autóbuszhoz kapcsolódó nyilatkozatokat.
 Kulturális intézmények látogatása
Múzeum, színház, mozi, kiállítás és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye
szükséges.
 Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói, közösségei (osztályközösségek, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvényeket is szervezhetnek. Az egyéb jellegű rendezvények lebonyolításához
akkor kell engedélyt kérni az intézmény vezetőjétől, ha a tanulók az iskola helyiségeit
igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény időtartama érinti a tanítási
időt.

45

6. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
ÉS AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE

6.1. A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai
 A hagyományápolás célja
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az
intézmény jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden
tagjának kötelessége.
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi
hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös
cselekvés örömét szolgálják, a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.
 Nemzeti ünnepélyek
A nevelőtestület döntése alapján intézményi szintű ünnepélyt tartunk az alábbi
nemzeti ünnepek előtt:
 október 23.
 március 15.
 Az intézmény hagyományos rendezvényei:
 tanévnyitó ünnepély, elsősök fogadása
 Október 6. - megemlékezés az aradi vértanúkról
 munkaközösségi hét /anyanyelvi, idegen nyelvi, informatika, egészségnevelési/
 „Töri-túrák”
 nyílt tanítási nap a szülőknek
 iskola bemutató a leendő első osztályosoknak és szüleiknek,
 karácsonyi ünnepély
 Föld Napja
 tanévzáró ünnepély, ballagás
Tanulmányi, közművelődési és sportversenyek és vetélkedők:
 éves munkaprogramban rögzítve
Az intézmény hagyományos szórakoztató rendezvényei:








SZM vacsora
Petőfi gála
nyugdíjas pedagógusok találkozója
télapó ünnepségek
iskolai farsang
24 órás sportnap
Gyereknap
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 A hagyományápolás további formái
Az iskolaújság kéthavi rendszerességgel jelenik meg, anyagának összeállításában
intézményünk tanulói és pedagógusai egyaránt részt vesznek.
Intézményünk iskolarádiót is működtet, havi rendszerességgel jelentkezik az iskola
munkájának havi értékelésével, ünnepi programokkal, információkkal, zenés
blokkokkal.

6.2. A hagyományápolás külsőségei, feladatai
 A tanulók ünnepi viselete:
Az intézmény ünnepélyein a diákoknak ünneplő ruhában kell megjelenniük, kifejezve
ezzel is a tiszteletadást.
Ünnepi egyenruha lányok részére: fehér blúz, sötét alj
Ünnepi egyenruha fiúk részére:

fehér ing, sötét nadrág

Az iskola hagyományos felszerelése:
1. lányok részére: kék tornadressz vagy fehér póló, kék nadrág
2. fiúk részére:
fehér atléta, kék tornanadrág
 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket
a munkaterv határozza meg.
Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi és
sportrendezvényekre stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a
pedagógusok és tanulók számára - a képességeket és a rátermettséget figyelembe véve
- egyenletes terhelést adjon.
Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a pedagógusok és tanulók
részvétele kötelező.
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