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1. Általános rendelkezések 

1.1. A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának célja, jogi alapja. 

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy meghatározza a 

Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola felépítését, a működés rendjét, a belső és külső 

kapcsolatainak rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal. 

Az SZMSZ, az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott cél – és feladatrendszer 

tevékenységeinek és folyamatainak összehangolt, racionális és hatékony megvalósulását 

szabályozza. 

A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói 

utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező 

érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép 

hatályba, és határozatlan időre szól. 

1.2. Az intézmény neve, címe, fenntartója és működtetője 

Az intézmény neve: Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 

2712 Nyársapát, József Attila út 6 

OM azonosítója: 201226 

 

Tagintézményei: 

  Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 

2712 Nyársapát, József Attila út 6 

 

Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola, Csemői Ladányi Mihály 

Tagintézménye 

  2713 Csemő, Szent István út 32-34 

 

Fenntartója:  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

1055 Budapest, Szalay utca 10-14 

 

Tankerülete: 

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5 

1.3. Az ellátandó alaptevékenységek 

Köznevelési alapfeladatok: 

 általános iskolai nevelés-oktatás 

alsó tagozat 

felső tagozat 
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 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az iskolai ellátása, akik a 

többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

nevelése-oktatása, 

Iskolai könyvtár ellátásának módja: együttműködési megállapodással települési illetékességű 

könyvtárral 

Különleges pedagógiai célok megvalósítása: 

integrációs felkészítés 

képesség-kibontakoztató felkészítés 

1.4. Az ellátandó alaptevékenységet meghatározó jogszabályok 

megjelölése 

 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, (a továbbiakban Mt.) 

 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról, (a továbbiakban Kjt.) 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban Knt.) 

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

információszabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, (a továbbiakban R.) 

 138/1992. évi (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról (a továbbiakban Vhr.) 

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról  

 Valamint a fenti jogszabályokat módosító rendelkezések. Lezárva 2013.03.25. 

1.5. A szervezeti felépítés 

A közös igazgatású intézményt az intézményvezető, igazgató irányítja, aki egyben a csemői 

tagintézmény vezetője. A Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola vezetője igazgató 

beosztásban irányítja, szervezi a nyársapáti iskola életét, munkáját. 

Feladataik: 

 az intézmény képviselete, 

 a nevelőtestület vezetése, 

 az intézményvezető testületének kialakítása, és vezetőmunkatársainak megválasztása,  

 a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése intézményi szinten, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű 

ellenőrzése, 

 az intézmény egészére vonatkozó kötelezettségvállalás, a fenntartó jóváhagyásával, 

 az iskola dokumentumainak és szabályzatainak elkészítése/készíttetése, aláírása,  

 az iskolát bármilyen formában képviselőlevél nyomtatott vagy elektronikus kiadvány 

tartalmi és küllemi elfogadása,  

 kiadmányozás  

A főigazgató, és a tagintézmény-vezetők felett a kinevezés, felmentés és a fegyelmi jogkör 

tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője gyakorolja. 
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1.5.1. Intézményvezetői felelősség 

Az intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az intézmény 

szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért és dönt az intézmény 

működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más 

hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával 

gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az 

intézmény belsőellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos 

feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók 

rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért.  

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét a köznevelési törvény állapítja meg. Jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. 

Az igazgató az előzőekben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott 

körében helyetteseire, vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja.  

1.6. Az intézmény szervezeti ábrája 

KIK Nagykőrösi Tankerülete 

 

SZMK (Csemő)    Közalkalmazotti Tanács SZMK (Nyársapát) 

 

 

intézményvezető (csemői igazgató)  igazgató (nyársapáti intézmény) 

 

 

igazgatóhelyettes  iskolatitkár  munkaközösség-vezető iskolatitkár 

 

 

munkaközösség-vezetők 

 

 

pedagógusok  kisegítő dolgozók  pedagógusok  kisegítő dolgozók 

 

2. Az működés rendje 

2.1. A tanulók benntartózkodásának rendje 

2.1.1. Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola 

Az iskola szorgalmi időben alaptevékenysége okán hétfőtől péntekig reggel 7 órától 16,30 

óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani, 
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kivétel az igazgatónál előzetesen bejelentett (osztály, iskolai, szakköri szintű stb.) programok 

vagy a sportszervező által szervezett program.  

A reggeli ügyelet legkorábban 7,30 órakor kezdődik és 16,30 óráig tart.  

A technikai dolgozók iskolai jelenlétükkel felügyelnek reggel 7 órától – 7,30 óráig.  

A tanítás kezdete 8 óra. A tanítási óra 45 perces. A szünetek idején, valamint az ebédeltetés 

alatt – az ebédlőben tanári ügyelet működik. A tanítási idő végén a tanulók csoportosan 

távoznak az iskolából (haza vagy a napközibe). A tanuló a tanítási idő alatt csak az 

osztályfőnöke, távollétében az igazgató, írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. (Ehhez 

formanyomtatvány a naplóban található.)  

A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7 és 15 óra között.  Délután a 

technikai dolgozók figyelnek lehetőség szerint. 

Az iskola a tanítási szünetben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet 

ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7,30 és 16,30 óra között az igazgató és a 

munkaközösség vezető közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia.  

2.1.2. Csemői Ladányi Mihály Tagintézmény 

A tanulók érkezése reggel 7:15-től folyamatosan történik, 7:40-ig. Az ennél korábban érkező 

tanulók biztonságáért, testi épségéért szüleik, gondviselőik felelősek. 

A tanítás 7:45-kor kezdődik, az órák 45 percesek, az óraközi szünetek 10 percesek, kivétel az 

1. óra utáni, amely 20 perces, ez a tízórai elfogyasztására szolgál. A tanítási órák legkésőbbi 

befejezésének időpontja 13:10. Testnevelés órák tornatermi lebonyolítása miatt 7., és 8. órákat 

is beiktathatunk munkarendünkbe. 

A tanórán kívüli foglalkozásokat 17:00-ig lehet megtartani. Ettől eltérő időpont esetén – külön 

nevelői kérelemre – az igazgató engedélyezheti megtartásukat. 

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani, kivétel az 

igazgatónál előzetesen bejelentett (osztály, iskolai, szakköri szintű stb.) programok vagy a 

sportszervező által szervezett program. 

Tanítás előtt, szünetben, végső esetben óra alatt elhagyhatja a tanuló az iskolát, az 

osztályfőnök – távolléte esetében a felügyeletét ellátó nevelő – engedélyével, és felelősségére. 

Csoportos eltávozás csak felnőtt kíséretében lehetséges, amelyet be kell jelenteni az 

igazgatóhelyettesnek. 

Tanulók a délutáni foglalkozásra a kezdési idő előtt 5 perccel érkezhetnek, a tanterembe, 

tornatermekbe csak a nevelő, foglalkozásvezető kíséretében mehetnek be. 

A szünetek idején, valamint az ebédeltetés alatt – az ebédlőben tanári ügyelet működik. 

Az iskola nyitvatartási idején belül reggel 7:30 és 16:30 óra között egy felelős vezetőnek 

(igazgató, helyettese, munkaközösség-vezető) az iskolában kell tartózkodnia. 

2.2. Az alkalmazottak benntartózkodásának rendje 

Az iskolában nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendjét, munkavégzésének 

helyét, illetményük összegét a munkaköri leírásuk szabályozza összhangban a Mt.-vel és a 

Kjt.-vel, valamint az aktuális év munkatervével. 

Az előző pontban felsoroltak munkarendjét a fenti jogszabályok az igazgató állapítja meg, az 

iskola zavartalan működését szem előtt tartva. 

A pedagógusok jogait és kötelességeit a Knt. rögzíti. A törvény szerint a nevelési-oktatási 

intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a 
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nevelő illetve a nevelő – oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának 

megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet a vezető állapítja meg 

az iskola működési rendjének a figyelembevételével. A konkrét napi munkabeosztások 

összeállításánál a tagintézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell 

figyelembe venni. 

A pedagógus köteles 15 perccel tanítási/foglalkozási, és 5 perccel reggeli ügyeleti beosztása 

előtt a munkahelyén megjelenni. (Tanítás nélküli munkanapok programjánál a program 

helyszínén.) 

Köteles jelenteni a munkából való távolmaradását, és annak okát lehetőleg előző nap, a tanítás 

ideje alatt, de rendkívüli esetben legkésőbb az adott munkanapon 7 óra 20 percig az 

igazgatónak, vagy a titkárságon. A szakszerű helyettesítés feltételeit a nevelőnek elő kell 

segítenie (tanmenet, tankönyv, óravázlat, stb. leadásával) 

A nevelő az igazgatótól engedélyt kérhet legalább 2 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) 

elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú megtartására. A tanórák (foglalkozások) 

elcserélését a vezető engedélyezheti. 

A kötelező óraszámon felül a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres, vagy 

esetenkénti feladatokra megbízást, vagy kijelölést az igazgató adja a helyettes és a szakmai 

munkaközösség-vezetők javaslatának meghallgatása után. Javaslatukat a munkaközösség-

vezetők június végéig tehetik meg. 

2.3. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak 

jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel 

Az intézmények szolgáltatásainak igénybevétele a külső használók részére biztosított. Az 

intézményekben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a mindennapi munkavégzést, 

tanítási órára, iskolai foglalkozásra csak az igazgató jóváhagyásával mehetnek be a külső 

személyek. Tanítási időben csak hivatalos ügyek intézése, programokon engedélyezett 

részvétele esetén tartózkodhatnak külső személyek az intézményekben. 

Szülők gyermekeiket bekísérhetik a házirendekben meghatározott ideig és módon. 

Akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel és mégis valamilyen ok miatt szükséges, 

hogy területére lépjenek ezt az igazgató, igazgatóhelyettese, karbantartó engedélyével tehetik 

meg. 

Tanítási év közben iskolai rendezvényeken az éves munkatervben, illetve a program 

forgatókönyvében előírt időben és módon tartózkodhatnak az iskolával jogviszonyban nem 

állók az intézmény területén. (tanévnyitó, ballagás, versenyek, ünnepségek stb.) 

A hivatali időben megjelenő külső személyek bejelentik a titkárságon jövetelük célját, ahol 

szükség esetén megfelelő tájékoztatást kap az ügyintézés helyéről, idejéről. 

A rendezvények idején a belépés zavartalanságáért a tagintézmény vezetője, vagy az általa 

megbízott személy a felelős. A programok befejeztével az épület megfelelő rendben való 

elhagyását a rendezők kísérik figyelemmel. A rendezvények látogatói a kijelölt helyen és 

időben tartózkodhatnak az épületben. Az intézmények helyiségeit civil csoportok előzetes 

egyeztetés alapján használhatják. 

Az intézmény helyiségeinek bérbeadása esetén az erről szóló szerződés tartalmazza az 

igénybevételt, és a külső személyek belépése benntartózkodása rendjét. 

Házalók, utcai árusok nem léphetnek a tagintézmény területére. 

Az intézménybe belépők a házirendet kötelesek betartani, a tanítási órákat, foglalkozásokat 

nem zavarhatják meg, tanulói ügyekben nem intézkedhetnek. 
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2.4. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

Hagyományaink ápolását, a közösség-formálás, az iskolához való kötődés fontos eszközének 

tartjuk. Tantestületi tagjaink, iskolaközösségeink törekedjenek meglévő hagyományaink 

ápolására, az új kezdeményezések, hagyományteremtő tevékenységek támogatására. A 

tagintézmények a már kialakult hagyományaikat továbbra is ápolják. 

2.4.1. Jelentősebb ünnepeink, évfordulóink: 

 október 6. Aradi vértanúk 

 október 23. A Köztársaság Kikiáltásának Napja, 

 február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatinak napja, 

 március 15. Nemzeti ünnep, 

 április 16. Holokauszt áldozatainak a napja, 

 június 4. Nemzeti Összetartozás Napja, 

 augusztus 20-i megemlékezések, 

2.4.2. Egyéb ünnepek, megemlékezések 

 augusztus … tanévnyitók, 

 szeptember – szüreti mulatság, 

 december 25. – 26. karácsony, 

 május 01. A munka ünnepe, 

 május   gyermeknap, 

 május-június …Pünkösdhétfő, 

 június ….közös Pedagógus nap, 

 június ….gála, gyermekfesztivál, táncgála, 

 június ….ballagás, évzáró, 

2.5. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos 

feladatok 

2.5.1. Szakmai hagyományaink 

 kísérletekben való részvétel, 

 szakköri foglalkozások, 

 évfolyam mérések végzése, 

 szaktárgyi versenyek, 

 évfolyamversenyek, 

 Föld Napja, 

 Víz-Hete, 

 TÁMOP Referencia-intézményi pályázat, 

 TÁMOP Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységeinek támogatása, 

 LEADER Megismeréssel környezetünk védelméért pályázat, 

2.5.2. Közösségalakító hagyományaink 

 az új, kezdő nevelők köszöntése, 
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 közös rendezvények (színház, kirándulás, sport), 

 anyák napja, 

 pedagógus nap, 

 nyugdíjba vonulók búcsúztatása, 

 közös ebéd, vagy vacsora, névnap. 

2.5.3. Tanulóinkkal kapcsolatos hagyományaink 

 óvodásoknak bemutatjuk az iskolát, 

 Kincsesláda, 

 tanévnyitó ünnepély, 

 tanévzárók, 

 ballagás, és az utána tartott búcsú-est. 

 iskolagyűlések, 

 községi március 15 méltó megünneplése, 

 testvérosztályok (alsó-felső) kapcsolat, 

 Ladányi-hét rendezvényei, Ladányi-Gála, 

 farsang, 

 Adventi készülődés, 

 Húsvétolás, 

 8. o. babanapja. 

Az intézményi szintű ünnepélyeken, rendezvényeken a pedagógusok és a tanulók jelenléte 

alkalomhoz illő öltözékben kötelező. 

Megünneplésüket iskolai, osztály vagy napközis csoport keretek között tartjuk. 

2.5.4. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 

Az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni (fehér ing 

vagy blúz és sötét alj, vagy kosztüm, öltöny, iskolai mellény). 

2.6. Az intézményi dokumentumok elhelyezése 

A Szervezeti és Működési Szabályzat a titkárságon, a Községi Könyvtárban, a tagintézmények 

vezetőinél és a tanári szobákban kerülnek elhelyezésre. 

A dokumentum nyilvános, amely hivatali időben illetve a könyvtár nyitva tartási rendjében 

megtekinthetők. 

Átfogó intézményi szintű felvilágosítást a dokumentummal kapcsolatban előzetes időpont 

egyeztetés után az igazgató adhat. 

Az elfogadott dokumentumok felkerülnek az intézmények honlapjára. 

2.7. Az intézményi védő, óvó előírások 

Az iskola dolgozóinak joga, hogy valamennyi helyiséget, létesítményt rendeltetésének 

megfelelően használja. 

A szaktantermek tanítási időn kívüli használatához a terem felelősének engedélye szükséges. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyelete mellett 

használhatják a tanítási idő után tanuló csak szervezett foglakozás keretében tartózkodhat az 

épületben. 
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Az üresen hagyott tantermeket, folyosói szekrényeket vagyonvédelmi okból zárni kell. Erről 

az ott tanító nevelők, takarítók és a gondnok gondoskodnak. 

A szertárak zárásáról a felügyeletükkel megbízottak gondoskodnak. Oda tanuló csak 

nevelővel együtt, vagy nevelői utasításra mehet be. 

Az iskola épületeinek kulcsairól nyilvántartást kell vezetni, tekintettel a vagyonvédelemre. 

Illetéktelenek ezekhez nem juthatnak hozzá. 

A délutáni, esti órákban, akik utolsónak távoznak az épületből kötelesek az épület bezárásáról 

meggyőződni. 

A bejárati ajtók kulcsainak elvesztése esetén a lehető legrövidebb időn belül köteles jelenteni 

az igazgatónak, vagy az igazgatóhelyettesnek. Az ő kötelességük a zárak cseréje. Minden 

dolgozó, tanuló kötelessége az intézményi tulajdon védelme, a rendkívüli eset jelentése a 

felelősöknek. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az 

igazgató írásos engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

A használatba vevő a tárgyak, eszközök épségéért anyailag is felelős. 

A délelőtti tanítások, a délutáni foglalkozások, a terembeosztások és az órarend határozza meg 

az épületek használati rendjét. A tanítási időn kívüli teremhasználatnál (klub-délután) előzetes 

bejelentés szükséges az igazgató, vagy igazgatóhelyettes felé. 

A tantermeket, szaktantermeket egy-egy osztály a tanév elején átveszi. Dekorálásáról, a 

berendezések védelméről a teremfelelős nevelő gondoskodik.  

Minden tanulónak, dolgozónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi 

oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán, az osztályfőnök 

vezetésével kerül sor. A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének 

megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Felnőttek 

oktatásra a tanévnyitó értekezleten kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének 

irányításával.  

A számítástechnikai, és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal 

munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamely felnőtt dolgozójának. A felnőtt dolgozó haladéktalanul jelezze az 

intézményvezető felé a baleseti veszélyforrásokat, gondoskodjanak a tanulók biztonságáról, a 

veszélyforrás megszüntetéséről, vagy a tanulók távoltartásáról.  

A tanuló- és gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. Az iskolai 

nyilvántartás annak a nevelőnek a feladata, akinek a felügyelete alatt történt a baleset. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

2.8. A biztonságos működését garantáló szabályok, amelyek megtartása 

kötelező az intézmény területén tartózkodó szülőknek, valamint az 

intézménnyel kapcsolatban nem álló más személyeknek 

Az épületek tűzjelző berendezéssel vannak felszerelve, ezért területén az alábbi 

tevékenységek tilosak, illetve csak különleges eljárások keretében alkalmazhatók: 

 fokozott porosodást okozó tevékenységek (pl. falbontás, stb.) 

 jelentős füsttel járó tevékenységek (pl. hegesztés stb.) 
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 erőteljes páraképződés előidézése (pl. forró gőz stb) 

 nyílt láng használata 

Az igénybevevőkre vonatkozó alapnormák: 

 a felszerelések, berendezések, bútorok óvása, ha tönkretették meg kell javíttatniuk, 

 az igényelt idő betartása,  

 kulturált viselkedés, 

 dohányozni csak a kijelölt helyen lehet, 

 rongálódás, rendkívüli eset jelentése az intézményvezetőnek. 

Gyermekek jelenlétében a felnőttek nem dohányozhatnak. Dohányozni az épület egész 

területén tilos, csak az arra kijelölt helyen szabad. 

Az intézményben tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, reklámozása. 

3. A vezetői munka rendje  

3.1. A vezetők közötti feladatmegosztás 

A tagintézmények élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az igazgatóhelyettessel, és az 

iskolatitkárral közreműködésével látja el. Az igazgatói jogállást a magasabb vezetői beosztás 

ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg.  

Elkészíti az iskola tantárgyfelosztását, túlórakeretét, pótlékkeretét. 

Távollétét jelzi a fenntartónak, szabadságát előzetesen írásban engedélyezteti. 

Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési 

jogkörét a Kntv. állapítja meg. 

Főbb tevékenységi területei: 

 nevelőtestület vezetése, 

 az oktató-, nevelőmunka gyermekközpontú tervezése, irányítása, 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk megszervezése 

és ellenőrzése, 

 a nevelési és oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása, 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői 

szervezettel, alapítvánnyal, civilszervezetekkel való együttműködés, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, 

 a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, 

 gondoskodik a jogszabályok betartásáról és betartatásáról, 

 a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése 

 a külön megállapított ügyekben a kiadványozás 

Tanulókkal kapcsolatos döntési feladatai: 

 a tankötelezettség meghosszabbítása a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, 

 a tanulói jogviszony létesítése, 

 a felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról a szakmai 

munkaközösség, vagy az érintett osztályfőnökök véleményének kikérésével, 

 a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentettek tudásának 

számonkérés idejéről, 
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 a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság 

véleménye alapján mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és 

minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

 a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette, 

 a tanuló az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelményeket egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti az 

engedélyével, 

 a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, 

amelyekből a tanulók választhatnak, 

A kötelező felvételt biztosító iskola igazgatója a kormányhivataltól kapott nyilvántartás, a 

kijelölt iskola a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján 

értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

kormányhivatalt, ha a gyermeket az iskolába nem íratták be. 

Az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes kormányhivatalt, ha olyan gyermeket, tanköteles tanulót vett fel vagy át, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény 

székhelyén van. 

Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után a középfokú 

iskolai felvételi eljárásban nem vett részt, az általános iskola igazgatója értesíti a tanuló 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely 

gondoskodik a tanuló tankötelezettségének teljesítését biztosító nevelés-oktatásban történő 

részvételéről. 

A mérésekhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása az iskola fenntartójának és az 

intézmény igazgatójának a közös felelőssége. 

3.1.1. A vezető helyettesek személye 

Az igazgató feladatait az igazgatóhelyettesekkel megosztva látja el. Az igazgatóhelyettesi 

megbízást az igazgató adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás 

határozott ideig érvényes. 

Intézkedéseiket összehangolják, egymást rendszeresen tájékoztatják. A helyettes az oktató–

nevelő munka egy–egy részterületének önálló vezetője. Szakmai segítői a tagintézmény 

munkaközösség-vezetői. A helyettesek külön munkaköri leírás szerint végzik feladatukat. 

Az igazgatóhelyettes fő feladata: irányítja és vezeti az alsó tagozaton dolgozó pedagógusok 

munkáját, minőségirányítási programban foglaltak alapján értékeli tevékenységüket. 

A vezető-helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az iskola egész működésére és 

pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az iskolát érintő 

megoldandó problémák jelzésére, és azok megoldására.  

Az igazgató - egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett - a következő hatásköröket 

ruházza át: 

 A tagintézmény szakmai képviseletét az igazgatóhelyettesre abban az esetben, ha a 

képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény kereteit. 

 Szabadságolást, helyettesítéseket, továbbképzési beosztásokat az irányításuk alá 

tartozó közalkalmazottak tekintetében. 

 A balesetvédelmi felelős irányítását, a munka- és tűzvédelmi felelős irányítását. 

 Koordinálja és szakmailag szervezi az óvodákkal a szakmai együttműködést. 
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 A tagintézmény órarend készítésével kapcsolatos egyeztetéseket, döntéseket, 

feladatokat.  

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki 

Az igazgató hosszabb távú akadályoztatása esetén igazgatói jogkörrel rendelkezik. Hosszabb 

távú akadályoztatásnak tekintendő az egy hónapot meghaladó távollét. Ebben az esetben az 

intézmény működését hosszú időre meghatározó szervezeti-, bér és gazdasági döntéseit az 

intézményfenntartó központtal egyetértésben hozhatja. 

Részt vesz a feladat- és munkatervben névre szólóan kijelölt feladatok végzésében. 

Segíti a szakmai pályázaton résztvevőket, a szakmai közösségek testületeit. 

Nyilvántartja, koordinálja a tagintézménye szakmai kapcsolatait. 

Kapcsolatot tart a tagintézményén belül szerveződött társadalmi szervezetekkel, 

egyesületekkel, alapítványokkal, a diákönkormányzatokkal, a munkaközösségekkel. 

3.2. Az iskolavezetősége 

Az iskolavezetőség vezetőség tagjai:  

 igazgató 

 igazgatóhelyettes, 

 munkaközösség vezető(k), 

 a Közalkalmazotti Tanács vezetője 

Megbeszéléseiket fontosabb feladatok, döntések meghozatala előtt tartják (Pl. az éves 

program tervezete, rendkívüli bérfejlesztés, jutalom, szakmai programok indítása, értékelése 

stb.). 

Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján havonta tanácskoznak. Az ülések 

összehívása az igazgató feladata. Az ülésre – napirendi ponttól függően – tanácskozási joggal 

meghívható a diákönkormányzat vezetője, és az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői. 

Amennyiben a napirendi pontok indokolják, az érintett területek vezetői (pl. gyermek és 

ifjúságvédelmi felelős,) is részt vesznek a megbeszélésen. Az intézmény vezetősége, mint 

testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. 

A megbeszélésekről rövid írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

Operatív vezetési ügyekben az igazgató és az igazgatóhelyettesek heti rendszerességgel – a hét 

első munkanapján – megbeszélést tart. 

3.3. A munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök 

Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, 

amelyet az alkalmazást követő néhány napon belül megkap, átvételét aláírásával igazolja. 

3.3.1. Pedagógusok általános munkaköri leírása 

 Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük 

fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről /nem hagy gyermeket felügyelet nélkül/, óvja 

a gyermekek jogait, az emberi méltóságukat. 

 Részt vesz a gyermek – és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Ha kell, 

hatósági intézkedést is kezdeményez. 
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 Együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. Támogatja a gyermekorvos, a védőnő, a 

gyermekjóléti szolgálat munkáját, gondoskodik a gyermekek kíséretéről az orvosi, 

védőnői vizsgálatok alkalmával. Szükség esetén szakértői bizottsági vizsgálatot 

kezdeményez. 

 Az ismereteket a diákok tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével 

/motiválással/, az életkoruknak megfelelő kifejezésmóddal, képességek folyamatos 

fejlesztése mellett adja át. Szemléltető és kísérleti eszközöket állít elő, és előkészíti 

ezeket a bemutató és tanuló kísérletekhez. 

 A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel, változatos módszerekkel 

növeli a tanulók tudását, sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal, sok gyakorlással 

fejleszti egyéni képességeiket. Munkája során alkalmazza a rendelkezésére álló 

eszközöket, segédanyagokat, szakirodalmat. 

 A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet készít, tanóráira, foglalkozásaira 

céltudatosan és széleskörűen felkészül, pontosan, színvonalasan tartja meg azokat. 

Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével, 

megnyilvánulásaival, munkafegyelmével példát ad a tanulók, szülők számára. 

 Osztálytermében esztétikus, aktuális tanulóbarát környezet kialakítására törekszik. 

Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra 

nevelést, és erre felhívja tanítványai figyelmét is. 

 Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni 

képességek és a tehetségek kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat a tanulmányi 

és kulturális versenyekre, vetélkedőkre, és a sport rendezvényekre. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a 

fogyatékosságot, a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság javaslatát. Differenciált 

és korrepetáló foglalkoztatással segíti a rászorulókat. Elősegíti a halmozottan 

hátrányos tanulók integrációjával kapcsolatos feladatok megvalósítását. 

 Aktívan részt vesz a pedagógiai program értékelésében, módosításában, segíti a 

tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedik a 

szakmai munkaközösség munkájában. 

 Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét /tanórák, 

tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, tanítás előtti, utáni és rendezvényi 

ügyeletek/. 

 Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedik a 

tanulók környezetével. Szülői értekezleteket, fogadóórákat tart. A szülőt gyermeke 

problémáiról diszkréten, tapintatosan tájékoztatja. Konfliktus helyzeteket igyekszik jól 

megoldani. 

 Tájékoztatja a szülőket az iskolában használatos taneszközökről, az iskola pedagógiai 

programjáról, házirendjéről, szabályzatairól, a szülőket érintő nevelőtestületi 

döntésekről. 

 Hivatásából eredő kötelessége, hogy állandóan fejlessze szakmai és általános 

műveltségét, tökéletesítse pedagógiai munkáját. Kiemelten kezelje a kompetenciák 

fejlesztését. Részt vállal a minőségfejlesztéssel kapcsolatos munkákból. Törekszik a 

reális önértékelésre. 

 Szakmai ismereteit továbbképzéseken, tanfolyamokon bővíti, nyílt napokon aktívan 

részt vállal a feladatokból. Bemutató órákat tart. A korszerű oktatási eszközök 

használatát megismeri, az új oktatási eljárásokat alkalmazza (kooperatív tanulás, 

differenciálás, integrálás, interaktív tábla). 
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 Pontosan ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit /osztálynaplók, 

törzskönyvek, ellenőrző és magatartási füzetek vezetése, a tanulók értékeléseinek 

beírása, stb./. A tanulók írásbeli munkáit nyolc munkanapon belül kijavítja. 

 Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, gondot fordít az írásbeli és 

szóbeli számonkérés egyensúlyára. Objektíven és indoklással értékel. A házi 

feladatokat ellenőrzi, javítja és értékeli.  

 Kialakítja a tanulók együttműködési készségét, önállóságát, öntevékenységét, 

megtanítja a kulturált viselkedés szabályait. Tiszteli a gyermek emberi méltóságát, a 

másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól is. 

 Szervező munkát végez a Szülői Szervezet megalakításában, az arra alkalmas szülőket 

bevonja a különböző szabadidős foglalkozások, kirándulások szervezésébe. 

 Köteles részt venni a tantestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Joga van 

véleményével a közös döntésekhez hozzájárulni. Jelen kell lennie minden iskolai 

szintű rendezvényen, ünnepségen. Vállaljon részt a szervezésében, végrehajtásában. 

 Kapcsolatot tart az óvodával és a többi nevelővel. Ápolja a meglévő kapcsolatokat, és 

újakat hoz létre az iskolai élet színesítése érdekében 

 Munkája megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában. Hiányzása 

esetén értesíti felettesét és időben beküldi a tananyagot. 

 Tanulókat saját ügyintézéseire nem szabad felhasználni, saját tanítványát 

ellenszolgáltatásért nem oktathatja. 

 Részt vesz a községi rendezvényeken, az iskola kulturális és sportéletének, a 

szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében. 

 Hozzájárul az iskola jó hírnevének öregbítéséhez. Kihasználja az adódó pályázati 

lehetőségeket. 

 Megbeszélés alapján az arányos terhelést figyelembe véve, a hozzá beosztott főiskolai 

hallgatók gyakorlatát legjobb tudása szerint vezeti. 

 Köteles a mindenkori takarékossági eljárások betartására. 

 Életszemléletében törekszik a pozitív beállítottságra, és együttműködik a jó 

munkahelyi légkör megteremtésében. 

 A humanista pedagógia elveivel ellentétes büntetési eljárásokat nem alkalmazhat (testi 

fenyítés, megfélemlítés, osztályból, csoporttól való eltávolítás). 

 Óvja és rendben tartja az iskola berendezési és felszerelési tárgyait, a tantermekben 

elhelyezett leltári tárgyakért és az általa használt eszközökért leltári felelősséggel 

tartozik. 

 Az iskola működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek 

egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni. 

 Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben használjon telefont, magánügyeit a 

nevelőmunka zavarása nélkül intézze. 

 Heti teljes munkaideje a kötelező órából, valamint a nevelő és oktató munkával 

összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus kötelező óráját a 

gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozásra, illetőleg a tanórai foglalkozás 

keretében való nevelésre, oktatásra köteles fordítani. 

 Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az 

igazgató és a vezető helyettes utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai 

feladatokat. 
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3.3.2. A pedagógus hatásköre 

Személyesen felelős a felügyeletére bízott fiatalok testi, érzelmi és morális épségéért, kijelölt 

tanulócsoportjában a pedagógiai program követelményeinek megvalósításáért, a gyermekek 

érdekelsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

3.3.3. Egyedi megbízatások az alábbiak lehetnek 

 Az IPR feladatok, 

 Munkaközösség-vezető, 

 Ifjúságvédelmi felelős, 

 Osztályfőnök, 

 Napközis csoportvezető 

3.3.4. Járandósága 

 a munkaszerződésében a Kjt. előírásai szerint meghatározott munkabér, 

 a 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározott kötelező pótlékok, 

 túlmunka elrendelése esetén a jogszabályok által meghatározott túlóradíj, 

 fenntartói döntés alapján étkezési támogatás, üdülési hozzájárulás 

3.4. A kiadmányozás és a képviselet szabályai 

Az intézményvezető az intézmény nevében kiadmányozza: 

  az intézmény működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, a hatáskörébe 

tartozó szabályzatokat és utasításokat a fenntartóval, közigazgatási szervekkel 

folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket. 

Saját nevében kiadmányozza: 

 a nevelőtestület, munkaközösségek, szülők és tanulók részére összeállított tájékoztató 

anyagokat, az általa készített jelentéseket, valamint a nevelőtestületi értekezletek 

jegyzőkönyvét, 

 a gyerekekkel, alkalmazottakkal kapcsolatban hozott döntéseket, 

 saját nevére érkezett kiadványok esetében a tett intézkedésekről szóló leveleket, kivéve 

azokat, amelyek tartalmuk alapján határozati formába kell önteni, 

 alkalmazási okiratokat, egyéb személyi jellegű ügyekben hozott intézkedéseket, 

Az ügyintézők kiadmányozási joga: 

 az intézmény ügyintézői a munkaköri leírásuk szerint jogosultak kiadmányozni az 

intézmény működtetésével kapcsolatos ügyeket 

 ügyvitellel kapcsolatos ügyeket az iskolatitkár kiadmányozza 

3.5. A hatáskörök gyakorlatának módja 

3.6. A helyettesítés rendje 

Az igazgatót helyettesíti az igazgatóhelyettese, az ő távolléte esetén, az alsó tagozat 

munkaközösség-vezetője. A helyettes feladatkörét távolléte esetén az igazgató veszi át, vagy a 

feladat ellátásával megbízza a nevelőtestület egy pedagógusát.  
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3.6.1. A helyettesítésekhez kapcsolódó felelősségi szabályok 

Az igazgató távollétének idején a helyettesítés azokra a napi ügyekre terjedhet ki, amelyek az 

intézmény alapvető napi működése miatt szükségesek. (helyettesítés, baleseti ügyek, 

fegyelmező intézkedések, felsőbb hatóság felé jelentés adása) 

3.7. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

Az iskola belső ellenőrzésének szervezője és irányítója az iskola igazgatója, munkáját segíti 

az igazgatóhelyettes, ellenőrzési területeiket a munkaköri leírásuk tartalmazza. Évenként az 

igazgató ellenőrzési tervet készít, amelyet az éves munkatervhez mellékletként csatol. A 

nevelő-oktató munka belső ellenőrzése kiterjed a tanítási órák mellett a tanórán kívüli 

foglalkozásokra is, megállapításait az érintettel meg kell beszélni. 

Az ellenőrzések, és az óralátogatások általános tapasztalatai az éves, illetve féléves munka 

értekezletek témái. 

Minden tantárgynál törekedni kell a sokoldalú információszerzésre. Az ellenőrzést végzők a 

felelősségi körükben végzett ellenőrzésekről jelentést és rövid beszámolót készítenek az 

igazgatónak. 

Az általánosítható tapasztalatokat – a feladat egyidejű meghatározásával – tantestületi 

értekezleten összegezni és értékelni kell.  

3.7.1. A nevelő – oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak 

 az igazgató, igazgató-helyettes, 

 a munkaközösség vezető, 

 a munkaközösségek tagjai egy-egy feladatnál a munkamegosztás alapján, 

 az osztályfőnök saját szaktárgyaiban, illetve osztályon belül, 

 gyermek és ifjúságvédelmi felelős, 

 napközis nevelő, 

 felkérés és megbízás alapján szakértők. 

Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. 

Közvetlenül ellenőrzi a munkaközösség vezető munkáját.  

Szakmai munkaközösség-vezetők ellenőrzik a munkaterveket, tanmeneteket, megfelelő 

elkészítés esetén jóváhagyásra az igazgatónak benyújtják. 

A munkaközösség tagjainál évente legalább egy tanítási órát, délutáni foglalkozást 

megtekintenek. 

Tanév közben a tananyag 2 hétnél nagyobb elmaradása esetén segítik az átütemezést, illetve 

más megoldási módokat (pl. korrepetálás) keresnek. 

Az új nevelőkre kiemelt figyelmet fordítanak a munkaközösség-vezetők. 

A tanulókat folyamatosan kell értékelni, osztályozni, s erről a szülő tájékoztatása a szaktanár 

feladata. A heti 2 órás tantárgyaknál a havi l érdemjegy, magasabb óraszám esetén arányosan 

több érdemjegy adása ajánlatos. 

3.7.2. Az ellenőrzés módszerei, formája 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, 

 Írásos dokumentumok vizsgálata, 

 Tanulói munkák vizsgálata, 

 Beszámoltatás szóban, írásban, 

 Eredményvizsgálatok, felmérések, 
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 Időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések, 

3.7.3. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek 

 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), 

 tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, 

 a naplók folyamatos ellenőrzése, 

 az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, 

 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések 

folyamán, 

 a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 

4. Kapcsolattartás rendje 

4.1. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 

A tagintézmények közötti kapcsolatot a vezetők tartják. A szakmai munkaközösségek 

területén a munkaközösség-vezetők felelősek a kapcsolattartásáért. A feladatok 

összehangolása érdekében az tagintézmények-vezetők, munkaközösség-vezetők, 

közalkalmazotti tanács vezetői havonta megbeszélést tartanak. Tagintézményenként 

tagintézményi közalkalmazotti tanács működtethető. 

4.2. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, 

formái 

A tagintézményekben működő szervezeti egységekkel (Diákönkormányzat, szülői szervezet, 

Közalkalmazotti Tanács, munkaközösségek stb.) az igazgató tartja a kapcsolatot. A havi 

megbeszélésekre az állandó meghívottakon kívül az adott napirendhez kapcsolódva a 

szervezetek képviselői meghívást kapnak. 

A nevelői közösségek – alsó tagozat, felső tagozat – tájékoztatása értekezlet, 

munkamegbeszélés, faliújságra kitett hirdetmény, rövid összefoglalók, email formájában 

valósul meg. 

4.3. A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának 

rendje, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében 

Az azonos tantárgyat, vagy tantárgycsoportot tanító, illetőleg az azonos nevelési feladatokat 

ellátó pedagógusok szakmai közösségeiként munkaközösségek szervezhetők. E közösségek 

munkájában való részvétel önkéntes, határozatai azonban vonatkoznak az iskola minden 

megfelelő szakos nevelőjére. 

Legalább 3 főből álló szakcsoport munkaközösséget alkothat, vezetőjüket a tagok javaslatának 

figyelembevételével az igazgató bízza meg. Munkájukat az éves munkatervük alapján végzik. 
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4.3.1. Működő munkaközösségeink 

 alsó tagozatos: 1–4 osztály 

 felső tagozatos: osztályfőnöki, 

 humán (magyar – történelem, idegen nyelvi, ének – zenei, rajz, 

 reál (matematika, fizika, kémia, technika, környezetismeret – biológia – földrajz, 

informatika,) 

 testnevelés: iskolai sportkör, mindennapos testnevelés megszervezése, 

 napközis: 1 – 8. osztály 

 szabadidő szervező: községi-iskolai programok összehangolása 

4.3.2. A munkaközösség-vezető általános feladatai 

 javaslatok, tapasztalatok alapján összeállítja a munkaközösség éves programját, 

 az adott terület tanmeneteit jóváhagyásra előterjeszti az igazgatónak, 

 segítséget nyújt az igazgatónak, a szaktárgyára vonatkozó döntése meghozatala előtt, 

 lehetőség szerint elkíséri az igazgatót (helyettesét) óralátogatásra, 

 havonta legalább egy szaktárgyi órát látogat, 

 javaslatot tesz a tantárgy felosztásra, az iskolai munkaterv összeállítására, szakkörök 

indítására, 

 segíti szakterületén a kezdő tanárok beilleszkedését, 

 módszertani megbeszéléseket tart, szervezi és figyelemmel kíséri a szakirodalom 

tanulmányozását, felhasználását, 

 javaslatot tesz a szertár fejlesztésére, figyelemmel kíséri a beszerzéseket, és a 

szemléltető anyagok felhasználását, 

 javaslatot tesz a tartósan jó munkát végzők jutalmazására, kitüntetésére, 

 szakmai képzés, önképzés területén példát mutat, 

 szakterületén a versenyeket koordinálja, szervezi,  

 kapcsolatot tart a szakértővel, 

 a felméréseket irányítja, 

 tankönyvek kiválasztásában közreműködik. 

4.4. A diákönkormányzat valamint az iskolai vezetők közötti 

kapcsolattartás formája és rendje 

A felső tagozatos DÖK-képviselők választják meg az iskola diákönkormányzatának titkárát, 

helyettesét és a többi tisztségviselőt. Munkájukat segítő tanár fogja össze. 

A DÖK legmagasabb fóruma a diák-közgyűlés, amelyet – vagy a küldöttek közgyűlését – 

évente legalább egyszer össze kell hívni. A diák-közgyűlésen (küldöttek közgyűlésén) 

bármelyik tanuló megteheti javaslatait, közérdekű észrevételeit. A kérdésekre az igazgatónak 

legkésőbb 30 napon belül választ kell adnia. 

A diákönkormányzat dönt: 

 saját működéséről, 

 működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

 hatáskörei gyakorlásáról, 

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 

 tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, 



A CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 

 a tájékoztató rendszer szerkesztőségének, tanulói vezetőjének és munkatársainak 

megbízatásáról.  

A DÖK véleményét ki kell kérni: 

 a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésénél, elfogadásánál, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél, 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál, 

 a napközis, tanulószobai foglalkozásokra való felvétel, részvétel elveinek 

meghatározásánál, 

 tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásánál, 

 a sportlétesítmények működési rendjének kialakításánál, 

 a tartós tankönyvek rendelési elvénél, 

 az iskola pedagógiai programjának módosításánál, 

 az intézményi minőségirányítási program elfogadásánál, módosításánál, 

 a házirend (iskolánk rendje) módosításánál, 

 Ladányi-díj tanulói odaítélésénél. 

Feladatuk ellátásához térítésmentesen használhatják a tagintézmény helyiségeit, berendezéseit, 

ha ezzel a nem korlátozzák a működését. 

4.4.1. A kapcsolattartás formái 

 személyes megbeszélés, 

 tárgyalás, értekezlet, gyűlés, diákközgyűlés, 

 írásos tájékoztatók, dokumentumok átadása. 

Az iskolai vezetők a kapcsolattartás során: 

 átadják a diákönkormányzati szervnek, illetve képviselőjének a diákönkormányzat 

véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi joga gyakorlásához szükséges 

dokumentumokat, 

 a dokumentumok értelmezéséhez szükséges tájékoztatást, felvilágosítást kérésre 

biztosítják, 

 megjelennek a diákközgyűlésen, válaszolnak az intézmény működésével kapcsolatban 

feltett kérdésekre, 

 a diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe veszik az intézmény 

működtetése, illetve a tanulókkal kapcsolatos döntések során. 

A diákönkormányzat, illetve diákképviselők a kapcsolattartás során: 

 gondoskodnak a véleményezési, egyetértési, illetve javaslattételi jog gyakorlása miatt 

átvett dokumentumok áttekintéséről, és az érintett jog gyakorlásáról, 

 aktívan részt vesznek azokon a fórumokon, melyekre megjelenni jogosultak, illetve 

ahová meghívták, s az intézmény működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos 

kérdéseket érint, 

 gondoskodnak az intézményvezetők megfelelő tájékoztatásáról (írásbeli meghívó) 

 a diákönkormányzat gyűléseire, illetve egyéb programjairól. 

4.4.2. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek 

Az intézmény biztosítja a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket. 

Az intézmény a működés feltételeként biztosít: 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, 

 a diákönkormányzat működéséhez szükséges berendezési tárgyakat, 
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 a működéshez szükséges anyagi támogatást. 

4.5. Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti 

kapcsolattartás formái és rendje 

A mindennapos testedzést az iskola a tanórai foglalkozások mellett a diáksportkörök és külső 

szakosztályok bevonásával, működésének támogatásával biztosítja. 

Az iskolában működő sportkörökkel való kapcsolattartást az együttműködési megállapodás 

szabályozza, amelyet minden év elején át kell tekinteni, és az igényeknek megfelelően 

módosítani kell. 

Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör 

munkaterve, amelyet az iskola igazgatója a tanév munkatervének elkészítése előtt beszerez. A 

feladatok megoldásához figyelembe veszi a diáksportkör munkatervét, biztosítja a szükséges 

erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A diáksportkör elnöke a tanév 

végén beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola 

vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba. Egyebekben a diáksportkör vezetőjével napi 

operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.  

4.6. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás 

A tagintézmények közötti kapcsolatot a vezetők tartják. A szakmai munkaközösségek 

területén a munkaközösség-vezetők felelősek a kapcsolattartásáért. A feladatok 

összehangolása érdekében az tagintézmények-vezetők, munkaközösség-vezetők, 

közalkalmazotti tanács vezetői havonta megbeszélést tartanak. Tagintézményenként 

tagintézményi közalkalmazotti tanács működtethető. 

A kapcsolattartásnak különböző formái vannak, melyek közül mindig azt kell alkalmazni, 

amelyik a legmegfelelőbben szolgálja az együttműködést. 

A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, fórumok, bizottsági ülések, 

intézményi gyűlések, stb. 

Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, 

melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. 

Az éves munkaterv alapján évente legalább két közös nevelőtestületi értekezletet kell tartani, 

amelyeknek főtémái: az éves munkaterv főcélkitűzései, a tagintézmények éves programjai, 

balesetvédelem, tűzvédelem, éves – közös – munka értékelése. 

Közös programok szervezése - Határtalanul, sportversenyek, tanulmányi versenyek stb. – 

esetében a szervezők tartják a kapcsolatot. 

Az intézmények működését érintő emaileket mind a két intézmény számítógépére 

kölcsönösen elküldjük. 

4.7. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 

Az iskolát külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgató és az igazgatóhelyettes a 

vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervezetekkel. Ahol szükséges 

a kapcsolattartás külön szabályozás szerint történik. 

Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 

 a fenntartóval, 

 a település önkormányzatával, 

 a szülői közösséggel, 
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 az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával, 

 a községi óvodával, 

 Virágos Csemőért Sportegyesülettel (VCS SE), 

 a községi könyvtárral, 

 a környező települések középfokú tanintézményeivel, 

 a környező települések általános iskoláival, 

 Fővárosi Pedagógiai Intézménnyel, 

 Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai intézménnyel, 

 iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval, 

 a gyermek jóléti szolgálattal, 

 helyi civil szervezetekkel 

A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében az ifjúságvédelmi 

felelős együtt működik, és rendszeres kapcsolatot tart fenn a helyi gyermekjóléti szolgálat 

vezetőjével 

4.7.1. A fenntartóval való kapcsolat 

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14 

Tankerülete: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed 

ki: 

 az intézmény átszervezésére, 

 az intézmény tevékenységi körénk módosítására, 

 az intézmény nevének megállapítására, 

 az intézmény alaptevékenységének ellátásához szükséges pénzeszközök biztosítására, 

 az intézmény ellenőrzésére 

 működési törvényességi szempontból, 

 szakmai munka eredményessége tekintetében, 

 az ott folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, valamint 

 a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, 

 az intézményben folyó szakmai munka értékelésére. 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata eseti: 

 az intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása és módosítása, a Pedagógiai programja 

jóváhagyása tekintetében. 

A fenntartóval való kapcsolattartás formái: 

 szóbeli tájékoztatás adás, 

 írásbeli beszámoló adása, 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, 

 a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, 

 speciális információszolgáltatás valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan 

4.7.2. A vezetők és szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje 

Az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői közösségét. Tagjai maguk 

közül elnököt és tisztségviselőket választanak. (gazdasági felelős, szabadidő segítő, társadalmi 

munka összehangoló stb.) Munkájukat az ezzel megbízott pedagógus segíti. Nem lehet tagja a 

vezetőségnek, akinek tevékenysége ifjúsági és gyermekvédelmi szempontból kifogásolható. 

(gyermeke veszélyeztetett, illetve súlyosan veszélyeztetett)  

Az iskola szülői közössége az egyes osztályok szülői közösségeiből áll. 
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E közösség döntési jogkörébe tartozik: 

 működési rendjének, munkaprogramjának megállapítása, 

 tisztségviselőiknek a megválasztása, 

 a képviseletében eljáró személyek megválasztása, 

 a szülők körében társadalmi munka szervezése. 

Véleményező jogkört gyakorol: 

 a munkaterv, ezen belül a tanév rendjének meghatározásában, 

 a házirend megállapításában, 

 az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, a szülők tájékoztatási 

formáinak meghatározásában, 

 az SZMSZ szülőket is érintő rendelkezéseiben, (pl. a tanórán kívüli foglalkozások, a 

szünidei foglalkozások formáinak, rendjének megállapításában), 

 az intézményi minőségirányítási program elfogadásánál, módosításánál, 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, 

 a szülői értekezletek napirendjének meghatározásában, 

 az iskola pedagógiai programjának módosításában, 

 az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő valamennyi kérdésben. 

Kapcsolattartásunk a szülőkkel: 

 az iskola szülői közösség képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel 

érintett napirendi pontjának tárgyalására meg kell hívni, 

 az iskola szülői munkaközössége részére az igazgató évente legalább egy alkalommal 

tájékoztatást ad az intézmény működéséről, 

 évenként legalább 2 alkalommal megtartott szülői értekezleteken, 

 közös fogadó órákon, amelyen minden nevelő részt vesz, 

 családlátogatások alkalmával (előtérbe kell helyezni az átlagostól eltérő tanulókat), 

 valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet, és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetében feltüntetni akkor 

amikor a tanuló kapta, 

 a tájékoztató füzetbe írottakat dátummal, és a nevelő kézjegyével, kell ellátni 

amennyiben a tájékoztató füzet hiányzik, a hiányát az osztálynaplóban az előbbi 

módon kell bejegyezni. 

4.7.3.  Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai 

szolgáltatásokkal 

A pedagógiai szakszolgálatokkal az igazgatóhelyettes tartja a kapcsolatot. Az osztályfőnökök 

jelzése alapján tanulási, magatartási, beilleszkedési problémák esetén jelzéssel él a 

szakszolgálatok felé. 

Minden tanév végén a tanítás befejezése után a következő tanévre vizsgálatra visszahívott 

tanulókat írásban jelenti a Nevelés Tanácsadó, vagy a Szakértői bizottság felé. 

4.7.4. Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal 

A gyermekjóléti szolgálattal az iskola gyermekvédelmi felelőse tarja a kapcsolatot. Különös 

figyelmet fordítanak azokra a tanulókra, akiknek szociális körülményeik az átlagosnál 

rosszabbak, magatartási beilleszkedési problémáik vannak. 

Amennyiben szükségesnek látják az intézményvezető, a helyettese, az osztályfőnök, a szülő és 

megfelelő szakemberek bevonásával egy-egy tanulóról eseti konferenciát tartanak. Ennek 
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célja, hogy feltárják az okokat, megoldási javaslatokat készítsenek, a feladatokhoz felelősöket 

rendeljenek, a megvalósításra határidőket szabjanak.  

4.7.5. Kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval 

Az iskolaorvos feladatait a Köznevelési törvény, és az annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1998. (IX.3.) NM-rendelet 

szerint végzi. 

Az iskolaorvos elvégzi a hatályos törvények és jogszabályok alapján a tanulók rendszeres 

egészségügyi felügyeletét és ellátását (a Köznevelési törvény 25.§ (5) bek. alapján). Munkáját 

szakmailag az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi tiszti főorvosa irányítja 

és ellenőrzi. Az iskolaorvost feladatainak ellátásában segíti az intézmény igazgatója, a 

közvetlen segítő munkát az iskolatitkár végzi. 

Az iskolaorvos munkájának ütemezését minden év szeptember 15-ig egyezteti az iskola 

igazgatójával. A diákok szűrővizsgálatának tervezetét október 15-ig kifüggeszti a tanári 

szobában. 

Külön ütemezés szerint minden tanulók évente kétszer fogászati szűrésen vesz részt. A 

névsorok lejelentése az iskolatitkár feladata. 

Az iskolai védőnő feladatai 

 A védőnő munkájának végzése során együttműködik az iskolaorvossal. Elősegíti az 

iskolaorvos munkáját, a szükséges szűrővizsgálatok ütemezését. Figyelemmel kíséri a 

tanulók egészségi állapotának alakulását, az előírt vizsgálatokon való megjelenésüket, 

leleteik meglétét. Elvégzi a szűrővizsgálatokat megelőző ellenőrző méréseket 

(vérnyomás, testsúly, magasság, hallásvizsgálat stb.). 

 A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatóhelyettesével.  

 Végzi a diákság körében a szükséges felvilágosító, egészségnevelő munkát, 

osztályfőnöki órákat, előadásokat tart az osztályfőnökkel együttműködve. 

 Heti két órában fogadóórát tart az iskola diákjai számára. 

 Figyelemmel kíséri az egészségügyi témájú filmeket, könyveket, folyóiratokat, azokat 

mindennapi munkájában felhasználja. 

 Kapcsolatot tart a segítő intézményekkel (Pedagógiai Szakszolgálat, Drogambulancia, 

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, stb.). 

5. Eljárásrendek 

5.1. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

A rendőrség, a mentő és a tűzoltóság telefonszámát minden tagintézményben a telefonok 

közelében, jól látható helyre ki kell függeszteni. 

A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár 

esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles 

ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem 

tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak, haladéktalanul 

kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.  
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Bombariadó, tűzriadó esetén az ügyeletes felelős vezető dönt az épület minél gyorsabb 

elhagyásáról, a rendőrség értesítéséről. Gondoskodik, hogy az átvizsgálás, oltás előtt és alatt 

az épületbe senki ne mehessen be. 

A riadó fennállása alatt a nevelők felügyelnek a tanulókra kellő távolságra az épülettől. 

A bombariadó, tűzriadó miatt elmaradt órákat, napokat minél hamarabb, de legkésőbb (30 

munkanapon belül) pótolni kell. 

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együttjáró veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat a 

szorgalmi idő kezdetekor életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. 

Ezt a tényt az osztálynaplóban dokumentálni kell. 

A tanuló- és gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. Az iskolai 

nyilvántartás annak a nevelőnek a feladata, akinek a felügyelete alatt történt a baleset. 

A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat. 

Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-

egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő 8. napjáig meg kell 

küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a 

kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi meg. A jegyzőkönyv elkészítése a munkavédelmi 

felelős feladata. 

Ha a sérült állapota, vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére 

nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek – telefonon, faxon vagy személyesen – 

azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. 

A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személyt kell bevonni. 

Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

 a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezéséről számított 90 

napon belül a sérült orvosi szakvéleménye szerint, a balesettel összefüggésben életét 

vesztette), 

 valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását, 

 orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 

 súlyos csonkolást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), 

 a beszélőképesség elvesztését, vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, illetve elmezavart 

okozott. 

A nevelési-oktatási intézménynek lehetővé kell tenni a szülői munkaközösség, és az iskolai 

diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbalesetek kivizsgálásában. 

Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére. 

5.1.1. Teendők tűzriadó esetére 

A távbeszélőn történő tűzjelzésre, segélykérésre kijelölt személyek: igazgatóhelyettes, 

hivatalsegédek tűzoltóságot értesíteni kell: a  105, vagy  a 311-025 telefonon. Közlendő 

adatok: 

 a tűzeset helye 

 intézmény, cím 
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 mi ég  - iroda, épületrész stb. 

 mi van veszélyeztetve - öltöző, szertár 

 emberélet van-e veszélyben 

 bejelentő neve, a telefon hívószáma 

 az épület megközelítésének módja - kapu 

 egyéb fontosabb tájékoztatás. 

Helyi riasztókészülék elhelyezése: hivatalsegédek pihenő helyisége. 

Jelzés: a füstérzékelők által, vagy a tűzjelző berendezés kézi kapcsolásával vezérelt tűzjelző 

sziréna, szaggatott csengetés, vagy folyamatos kongatás. 

Ennek hiányában a riasztást - TŰZ VAN - TŰZ VAN ! – kiáltással kell végezni. 

A tűzoltásra rendelkezésre álló eszközök, felszerelések: tűzcsapok, poroltók a folyosókon és 

szertárakban találhatók - a helyszínrajzon jelöl helyeken. 

A kivonulás a KIVONULÁSI TERV és a TŰZRIADÓ ÚTVONALAI - a tanulókkal is 

ismertetett - mellékletek alapján történik. A kijelölt gyülekezőhely:  az iskola udvarának az 

épülettől távolabb eső része. 

Áramtalanításra kijelölt személyek: hivatalsegédek felszerelésük: elemlámpa, szigetelt nyelű 

kombinált fogó. 

A gáz-főcsapot a kijelölt személynek el kell zárni. 

Mielőtt a helyiséget elhagyják meg kell győződniük arról, hogy senki sem maradt bent és az 

elektromos berendezések kikapcsolásáról. Amennyiben a tűz terjedése megengedi és tanulóik 

felügyeletét más meg tudja oldani vegyenek részt a tűz oltásában, az értékek mentésében. 

Tevékenységüket a tűzoltók megérkezéséig a tűzoltás vezetője irányítja. Elsődlegesen 

azonban az emberi élet és egészség védelmének kell érvényesülnie. 

Az épület elhagyása: a nevelők irányításával történik. A tanulók felszerelésük nélkül, 

fegyelmezetten egysoros oszlopban vonuljanak ki, az ajtókat, ablakokat csukják be. A 

veszélyeztetett tantermek elsőbbséget élveznek és útvonaluk szükség szerint módosítható. 

Az állami tűzoltóság megérkezésekor a további teendőket a tűzoltók vezetője határozza meg, 

utasításainak és rendelkezéseinek mindenki köteles eleget tenni, és munkájukat segíteni. 

5.1.2. Teendők bombariadó esetére 

Ha az intézmény munkavállalója az épületben bomba elhelyezésére utaló jelet tapasztal, vagy 

bomba elhelyezését bejelentő telefon üzenetet vesz, a rendkívüli eseményt azonnal bejelenti 

az iskola legkönnyebben elérhető vezetőjének, vagy a helyettesének, vagy a titkárságon. Az 

értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés valóságtartalmának vizsgálata 

nélkül köteles elrendelni a bombariadót.  

A bombariadó elrendelése a tűzriadóhoz hasonlóan az iskolai csengő szaggatott jelzésével 

történik. Lehetőség esetén a bombariadó tényét az iskolarádióban is közzé kell tenni.  

Az iskola épületében tartózkodó tanulók és munkavállalók az épületet a tűzriadó tervnek 

megfelelő rendben azonnal kötelesek elhagyni. A gyülekezésre kijelölt terület – ezzel 

ellentétes utasítás hiányában – a kézilabdapálya, játszótér. A felügyelő tanárok a náluk lévő 

dokumentumokat mentve kötelesek az osztályokat sorakoztatni, a jelen lévő és hiányzó 

tanulókat haladéktalanul megszámolni, a tanulók kíséretét és felügyeletét ellátni, a 

tanulócsoportokkal a gyülekező helyen tartózkodni.  

A bombariadót elrendelő személy a riadó elrendelését követően haladéktalanul köteles 

bejelenteni a bombariadó tényét a rendőrségnek. A rendőrség megérkezéséig az épületben 

tartózkodni tilos!  

Az iskola igazgatója haladéktanul köteles az eseményt a fenntartónak és a Kormányhivatalnak 

bejelenteni, valamint gondoskodni a tanulók elhelyezésének megszervezéséről. 
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Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet munkavállaló törekedjék 

arra, hogy a fenyegetőt hosszabb beszélgetésre késztesse, igyekezzék minél több tényt 

megtudni a fenyegetéssel kapcsolatban.  

A bombariadó lefújása folyamatos csengetéssel és szóbeli közléssel történik. A bombariadó 

által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával, vagy 

pótlólagos tanítási nap elrendelésével. 

5.2. A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére 

irányuló eljárásrendek 

A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi 

tájékoztatót tart, amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a 

figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola 

közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét 

és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. 

Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak 

tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen 

tantárgyak: fizika, kémia, biológia, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az 

osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi 

előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a 

tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag 

kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan 

esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet 

(pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus 

köteles elvégezni és adminisztrálni. 

A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, 

aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, 

nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott 

munkavédelmi felelős végzi. 

A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, 

munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A munkavédelmi felelős 

megbízása az intézmény vezetőjének feladata. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni 

kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják. 

A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket 

csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az 

intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti 

az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai 

eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók. 

5.2.1. A dohányzással kapcsolatos előírások 

Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 30 méter sugarú területrészt és 

az iskola parkolóját is – a tanulók, a munkavállalók és az intézménybe látogatók nem 

dohányozhatnak. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tanulóink 

számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek fogyasztása tilos! Az iskolában és 

az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót, aki – az iskolában, iskolai 

rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas szerek 
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(alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a 

távollétet igazolatlannak tekintjük. 

Az intézmény munkavállalói, az intézményben tartózkodó vendégek számára a dohányzás tilos. 

A nemdohányzók védelméről szóló törvény 4.§ (8) szakaszában meghatározott, az intézményi 

dohányzás szabályainak végrehajtásáért felelős személy az intézmény munkavédelmi felelőse. 

5.3. A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra 

kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

5.3.1. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon 

belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem 

derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a nevelőtestület 

ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem jogosult a 

bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 

személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a 

tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, 

az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni, de 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg 

kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 
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5.3.2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető 

eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás célja a 

kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:  

 az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 

révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 

megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről 

 a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 

fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 

jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

 az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

 a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 

és a szülőt nem kell értesíteni 

 az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 

tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás 

vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az 

érintett feleket 

 az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 

biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

 az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 

intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 

kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 

szükséges 

 a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 

utasíthatja vissza 

 az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 

sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 

az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

 ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 

egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 

három hónapra felfüggeszti 

 az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 

egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással 

lezáruljon 

 az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 

amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

 az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó 

tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő 

mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti 

nézetkülönbség fokozódása 

 az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 

jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik. 



A CSEMŐI LADÁNYI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NYÁRSAPÁTI TAGINTÉZMÉNYÉNEK 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 

 a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

5.4. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésének és kezelésének rendje 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje  

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén 

tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak 

megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az 

intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer 

használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi 

dokumentumok papír alapú másolatát: 

 az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,  

 az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések,  

 a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,  

 az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.  

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az 

igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.  

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e 

célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai 

rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott 

személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

Jelenleg nem alkalmazzuk az elektronikus naplót. Bevezetése esetén kerül sor a részletes 

szabályozásra. 

6. Hatáskörök átruházására vonatkozó rendelkezések 

6.1. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és 

hatáskörök 

Az igazgató - egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett - a következő hatásköröket 

ruházza át: 

 A tagintézmény szakmai képviseletét az igazgatóhelyettesre abban az esetben, ha a 

képviselet nem haladja meg az érintett tagintézmény kereteit. 

 Szabadságolást, helyettesítéseket, továbbképzési beosztásokat az irányításuk alá 

tartozó közalkalmazottak tekintetében. 

 A balesetvédelmi felelős irányítását, a munka- és tűzvédelmi felelős irányítását. 

 Koordinálja és szakmailag szervezi az óvodákkal a szakmai együttműködést. 
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 A tagintézmény órarend készítésével kapcsolatos egyeztetéseket, döntéseket, 

feladatokat.  

Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor – saját munkaköri 

leírásukban meghatározott feladatok mellett – az azonnali intézkedést igénylő döntések 

meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki 

Az igazgató hosszabb távú akadályoztatása esetén igazgatói jogkörrel rendelkezik. Hosszabb 

távú akadályoztatásnak tekintendő az egy hónapot meghaladó távollét. Ebben az esetben az 

intézmény működését hosszú időre meghatározó szervezeti-, bér és gazdasági döntéseit az 

intézményfenntartó központtal egyetértésben hozhatja. 

 

6.2. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá 

a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó 

rendelkezések 

A nevelőtestület a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási 

kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület 

tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, 

valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója. 

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – 

oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és 

javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: 

 tanévnyitó, tanévzáró értekezlet, 

 félévi és év végi osztályozó konferencia, 

 tájékoztató és munkaértekezletek (általában havi gyakorisággal), 

 nevelési értekezlet (évente legalább két alkalommal), 

 rendkívüli értekezletek (szükség szerint). 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az intézmény lényeges problémáinak (fontos 

oktatási kérdések, különleges nevelési helyzetek megítélése, az iskolai életet átalakító, 

megváltoztató rendeletek és utasítások értelmezése céljából, ha azt a nevelőtestület tagjainak 

legalább 50%-a, vagy az intézmény igazgatója szükségesnek látja. A nevelőtestület döntést 

igénylő értekezletein jegyzőkönyv készül az elhangzottakról, amelyet az értekezletet vezető 

személy, a jegyzőkönyv-vezető, valamint egy az értekezleten végig jelen lévő személy 

(hitelesítő) ír alá. 

A nevelőtestület egy-egy osztályközösség tanulmányi munkájának és neveltségi szintjének 

elemzését, értékelését (osztályozó értekezletek) az osztályközösségek problémáinak megoldását 

osztályértekezleten végzi. A nevelőtestület osztályértekezletén csak az adott 

osztályközösségben tanító pedagógusok vesznek részt kötelező jelleggel. Osztályértekezlet 

szükség szerint, az osztályfőnökök megítélése alapján bármikor tartható az osztály aktuális 

problémáinak megtárgyalása céljából.  

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – a jogszabályban meghatározzak kivételével – nyílt 

szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban meghatározott személyi 

ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt. A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató 

szavazata dönt. A döntések és határozatok az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek. 
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Augusztus végén tanévnyitó értekezletre, júniusban az igazgató által kijelölt napon tanévzáró 

értekezletre kerül sor. Az értekezletet az igazgató vagy helyettese vezeti. Félévkor és tanév 

végén – az iskolavezetés által kijelölt időpontban – osztályozó értekezletet tart a nevelőtestület.  

Ha a nevelőtestület döntési, véleményezési, illetve javaslattevő jogát az iskola valamennyi 

dolgozóját érintő kérdésekben gyakorolja, akkor munkavállalói értekezletet kell összehívni. 

A nevelőtestületi értekezletre – tanácskozási joggal – meg kell hívni a tárgy szerinti egyetértési 

joggal rendelkező közösség képviselőit is. A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden 

tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az igazgató adhat felmentést. 

6.3. A szülő szervezet véleményezési jogai 

Az SZMSZ elfogadásakor az iskolai szülői szervezet, közösség véleményét kell beszerezni. 

7. Egyebek 

7.1. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei 

7.1.1. A tanórán kívüli foglalkozások szervezése, célja 

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

szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a 

tanulók közössége, a nevelőtestület tagjai, a szülői közösségek, és az iskolán kívüli 

szervezetek (VCS SE, civil szervezetek, stb.) kezdeményezhetik az igazgatónál. A tanulók a 

tanórán kívüli foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, felvétel esetén a foglalkozásokon 

való megjelenésük kötelező. 

Az alábbi tanórán kívüli foglalkozások vannak: 

 ISK (külön szabályozás szerint), 

 napközi, tanulószobai foglalkozások, 

 szakkörök, 

 énekkar, 

 korrepetálások, 

 egyéb (hittan, színház, mozi, sakk stb.) 

7.1.2. Napközi otthon 

Jelentkezés az előző tanév végén történik, a szülők által a napközis csoportvezetőnél, felső 

tagozaton az osztályfőnöknél, első osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor teszik azt meg. 

Az igénylőknek az iskola étkeztetést, illetve délutáni foglalkozást, tanulási lehetőséget 

biztosít. 

A szülők kérésére – megfelelő indokkal – napközis tanulóink csak engedéllyel maradhatnak 

távol a foglalkozásokról. Ennek mértéke az elfoglaltságtól, és a tanuló előmenetelétől függ: a 

csoportvezető nevelő és az osztálytanító (osztályfőnök) véleménye alapján a csoportvezető 

hagyja jóvá a távolmaradást. 

A tanulmányi eredmény nagymértékű romlása esetén az osztályfőnök (napközis nevelő) 

javasolhatja az eltávozások visszavonását. 
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A tanulmányi munka időtartama: 

 1 – 2. o. napi l óránál, 

 3 – 4. o. napi 1,5 óránál, 

 felső tagozaton 1,5 – 2 óránál ne legyen több. 

Iskolai időben tanítás nélküli munkanapon az igénylők számára ügyeletet biztosítunk, ha 

létszámuk a 10 főt eléri. 

Szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapokon – indokolt esetben – az igénylők számára 

ügyeletet biztosítunk. (Legalább 10 tanuló jelentkezése esetén.) szervezője a napközis 

munkaközösség-vezető. 

7.1.3. Tanulószobai foglalkozások 

A 6 – 8. osztályba járó tanulók tanulmányi munkájának elősegítésére hoztuk létre. Igény 

szerint indítunk csoportokat, a felhasználható óraszám hetente 15 óra. Indokolt esetben 14 

tanulóval is indítható csoport. 

7.1.4. Szakkörök 

A tananyagban nem szereplő ismeretek, a továbbtanulás elősegítése, a tehetségesebb 

tanulókkal való foglalkozás érdekében szakköröket szervezünk. Elsősorban az év végi, 

váratlan esemény esetén az év eleji felmérések alapján indítjuk. (A felmérések eredményét a 

munkaközösség-vezetők – szakkör vezetők – írásban adják oda az igazgatóhelyettesnek.) 

Vezetésével az igazgató bízza meg a nevelőket. 

Szakmai irányításukat az adott terület munkaközösség-vezetői végzik. Éves programtervezet 

alapján dolgoznak. 

Csoportok minimum 10 fővel, indokolt esetben (tehetséges tanulók felkészítése) ennél kisebb 

létszámmal is indíthatók. 

Tagja lehet iskolánk minden tanulója, aki tanulmányi kötelezettségeit teljesíti, magatartása, 

szorgalma elfogadható. 

Az a tanuló, aki a fenti követelményeknek nem felel meg, vagy két alkalommal igazolatlanul 

hiányzik kizárható a szakkörből. 

Egy tanuló lehetőleg kettőnél több szakkörnek ne legyen tagja, kivéve ha tanulmányi 

eredménye elfogadható és nem romlik. 

7.1.5. Korrepetálás 

A tanulmányaikban elmaradó tanulók felzárkóztatását kell, hogy elősegítsék. A tanulók 

megjelenését (rossz, vagy jelentősen romló tanulmányi eredmény esetén) a nevelők kötelezővé 

tehetik. A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 

követelményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus 

tartja.  

7.1.6. Sporttevékenység 

Célunk, hogy a mozogni, sportolni vágyó tanulóinknak a kulturált lehetőségeket biztosítsuk. 

Éppen ezért tömegsport, illetve ISK foglalkozásokat szervezünk.  

Szervezői a testnevelést tanítók. Ezekkel a foglalkozásokkal a mindennapos testedzés 

lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak. 
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7.1.7. Könyvtár 

A községi könyvtár látja el az iskolai könyvtár feladatait. Az intézmény rendszeresen jelzi 

igényit, észrevételeit a könyvtár vezetője felé. Alkalmanként a könyvtár használati órákat is a 

könyvtárban tartjuk a könyvtáros vezetésével. A kapcsolatok tartásáért az igazgató a felelős. 

7.1.8. Egyéb lehetőségek 

A tanulók egyéb szabadidős tevékenységének összefogására alsó, felső tagozaton és 

napköziben egy-egy a feladattal megbízott nevelő végez szervező tevékenységet. (pl. színház-, 

múzeum-, mozi-látogatások, kirándulások, stb.) 

Általában szerdai napokra nem javaslunk délutáni elfoglaltságot a részterületek 

megbeszélései, értekezletei miatt. A megbeszéléseinket főleg erre a napra tegyük. 

Valamennyi a munkatervben szereplő tanítási órán kívüli foglalkozásról, a végzett munkáról 

folyamatos nyilvántartási naplót kell vezetni a foglalkozást tartónak. 

Szívesen adunk otthont egyéb kezdeményezéseknek, rendezvényeknek is, ha iskolánk 

házirendjét betartják tanulóink nevelésében segítik munkánkat. (pl. tánciskola, KRESZ-

tanfolyam, hittan, nyelvtanulás, sakk, sport foglalkozások stb.) 

A versenyeken való részvétel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, kistérségi és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a 

szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek. 

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 

megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások 

szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

7.2. Az iskolai könyvtár SZMSZ-e 

Az iskolában nem működik könyvtár. A tartóstankönyvek összegyűjtését, ellenőrzését, 

kiadását alsó tagozaton az osztályfőnökök, felső tagozaton a szaktanárok végzik. A községi 

könyvtárral mind a két iskola szoros kapcsolatot tart fenn. 

7.3. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, 

tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítségét szolgáló 

tevékenységek tartalma, szervezeti formája, időkerete 

A Kntv előírásait figyelembe véve, jelenleg alsó tagozaton a sajátos nevelési igényű tanulók, 

közöttük az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók is a többi tanulóval egy osztályba 

(integráltan) tanulnak. Részükre a tanórákon kívül hetente a szakértői bizottság által előírt 

óraszámban fejlesztéseket végzünk gyógypedagógus közreműködésével. Felső tagozatra járó 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók külön tanterv alapján összevont osztályba járnak. Más 

sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékos, tanulási nehézséggel küzdő stb.) a többi 

tanulóval egy osztályba (integráltan) tanulnak. Részükre a tanórákon kívül hetente a szakértői 

bizottság által előírt óraszámban fejlesztéseket végzünk gyógypedagógus közreműködésével. 
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8. Véleményezési eljárás 

8.1. A szervezeti és működési szabályzat módosítása 

Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja, a szülői 

munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.  

Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket – 

mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az 

intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok mint 

igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül  módosíthatók. 
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8.2. Záradékok 

2013. március ……-án a Szülői Szervezet képviselőivel tartott megbeszélésen a 

Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetésre került. Az érintettek véleményezési 

jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakat véleményezték. 

 

 

        ................................................ 

                                SZMK vezető 

 

 

 

2013. március …………én iskolai Diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen 

a Szervezeti és Működési Szabályzat ismertetésre került. Az érintettek véleményezési 

jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakat véleményezték. 
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