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1. Általános rendelkezések
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola közoktatási intézmény.
Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, mind a nyolc évfolyamon magyar-angol kéttannyelvű
programmal. Minden évfolyamon kiemelt feladat az általános műveltséget megalapozó nevelés és
oktatás.
Célunk a tanulók felkészítése a középfokú oktatás megkezdésére, a biztos nyelvtudás elsajátítása, az
egészséges életvitelre, a társadalomba való beilleszkedésre, valamint sokoldalú, a modern
technikára, a művészetekre is fogékony fiatalok nevelése.
A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok
előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének
belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Illeszkedik az
iskola alap-dokumentumaiban meghatározottakhoz és más belső szabályzatokhoz.
Az SzMSz-t meghatározó magasabb jogszabályok:
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi
XXXI. Törvény
 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről
 19/2010. (IV. 22.) EuM rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a
védőnői tevékenységgel összefüggő módosításairól
 125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.
Rendelet módosításáról
 2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 2012. évi CXXIV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
módosításáról
 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
 A munka új törvénykönyve 2012. évi I. tv., az ezt módosító, illetve a törvények
használatáról rendelkező 2012. évi LXXXVI. Törvény
 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
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 2012. évi CXXV. Törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény
módosításáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény
 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,
valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról
 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról
 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
 1996. évi XXXVII. Törvény a tűzvédelemről
 2003. évi CXXV törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
 20/ 1997. (II.13) Kormányrendelet a pedagógus szakkönyv juttatásáról
 277/1999. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus továbbképzésről
(valamint a fenti törvények és rendeletek módosításai)

1. 2. Az intézmény alapdokumentumai:







alapító okirat
pedagógiai program
szervezeti és működési szabályzat és mellékletei
intézményi önértékelési program
házirend
éves munkaterv

Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény
nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve
– szükség esetén – módosítja.
A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka
tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a
Köznevelési törvény 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot.
A házirend
Az iskola házirendje állapítja meg a köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott
tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.
Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok,
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feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési
tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül
sor. A tanév helyi rendje (5 tanítás nélküli nap, tanév nyitó-záró napok) a munkaterv részét képezi,
ennek elfogadásakor be kell szerezni a kuratórium, a szülői szervezet és a diákönkormányzat
véleményét.

1.3. Az intézmény munkajogi belső szabályzata:
 közalkalmazotti szabályzat

1. 4. Az intézmény közösségeinek működését meghatározó szabályzatok:
 diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
 szülői szervezet szervezeti és működési szabályzata
 sportköri szabályzat

1.5. Az SZMSZ hatálya
A Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére
vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadta el.
A jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és a
szülői szervezet.
Jelen szervezeti és működési szabályzat (a későbbiekben SZMSZ) a nevelőtestület elfogadását
követően, 2013. április 1-jén lép hatályba az intézmény fenntartójának jóváhagyásával, és ezzel az ezt
megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. A hatályos új törvények értelmében
2016. szeptember 1-én módosította intézményünk.
Az SZMSZ és az egyéb belső szabályzatok előírásainak betartása az intézmény valamennyi
dolgozójára nézve kötelező.
Az SZMSZ és a mellékleteit képező egyéb szabályzatok hatálya kiterjed az intézménnyel
jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra a személyekre, akik belépnek az intézmény
területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
Az előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény
által külső helyszínen szervezett programok rendezvények ideje alatt.
Az SZMSZ nyilvános, a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az
igazgatói irodában fogadó időben, valamint a tanári szobában, a könyvtárban, továbbá az intézmény
honlapján.
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2. Az iskola alapadatai
Az intézmény elnevezése:
székhelye:

Szabó Magda Magyar-Angol
Kéttannyelvű Általános Iskola
1026 Budapest, Gábor Áron u. 47.

Az intézmény alapító és fenntartó szerve:
Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány
1022 Budapest, Bimbó út 113-115.
Az intézmény törzsszáma:
Az intézmény adóhatósági azonosító száma: 18125902-1-41
Az intézmény statisztikai számjele:
Az intézmény OM azonosító száma:
200881
Az Alapító okirat kelte, száma:
2007. január 30. Száma: I-264/4/2006

2.1. Az intézmény jogállása, jogköre


Jogi személyiség: önálló jogi személy
Az intézmény vezetője: az iskola igazgatóját a kuratórium bízza meg határozatlan időre, a
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.



Gazdálkodási jogköre: 2007. szeptember 1-jétől részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv, amely bankszámlával rendelkezik, de pénzügyi és gazdasági feladatait a Rózsabimbó
Alapítvány látja el.
Bankszámlaszám: 10104105-41270000-00000004




Önálló bér- és létszámgazdálkodó
Az előirányzatok felett részjogkörrel rendelkezik

2.2. Az intézmény tevékenységi köre


alaptevékenysége:
 nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (80121-4)
 magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás (1-8. évfolyam)

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
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 napközi otthoni és tanulószobai ellátás (80511-3)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Az iskola alaptevékenységének végrehajtása során gondoskodik továbbá a
ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, tehetséggondozásról, felzárkóztatásról.

gyermek és

Kiegészítő tevékenység(ek)
 intézményi étkeztetés (55232-3)
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
910121 Könyvtári állománygyarapítás

2.3. Az alaptevékenység forrásai


Alapítványi támogatás (intézményfinanszírozás)
központi költségvetésből
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

2.4. Vállalkozási tevékenység
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A tanulókat juttatás nem illeti meg.

2.5. A tanulók által előállított, az iskolai tanulmányokkal összefüggő írásbeli
művek
- dolgozatok, pályázati anyagok, versenyművek, vizsgadolgozatok - feletti rendelkezési jog az
iskolát illeti meg, kivéve, ha az iskola és tanulók között eltérő megállapodás jön létre. A
művekért az iskolának nincs fizetési kötelezettsége.

3. Gazdálkodással kapcsolatos szabályok
Az intézmény gazdálkodását a költségvetési törvény alapján elkészített helyi költségvetés határozza
meg.
Költségvetés készítésének menete:
1.) Fenntartó – Rózsabimbó Alapítvány - által elkészített formanyomtatványok kitöltése.
2.) Folyamatos egyeztetés.
3.) Kuratóriumi döntés után végleges forma elkészítése.
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A gazdálkodással kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok elvégzéséről a munkaköri leírások
intézkednek. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos egyéb teendőkről a gazdasági egység részére
elkészített belső szabályozók, utasítások rendelkeznek.

3.1. A reklámtevékenység engedélyeztetése
A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezető engedélyével
lehetséges.
Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni:
 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására jogosult
személy, szerv megnevezését, címét;
 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját;
 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket.
Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, másik
példánya átadásra kerül az engedélykérőnek.
Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult.

3.2. A reklámtevékenység jellegének besorolása
Az intézményvezető önállóan, illetve az általa jelentősnek minősített reklám-tevékenység esetében:
 a nevelőtestület,
 a szülői közösség, valamint
 a gyermek közösségek bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét.
Az intézményvezető köteles:
 a pedagógusoktól,
 a szülőktől,
 a gyermekektől, tanulóktól érkező, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos
észrevételt megvizsgálni.
Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai:
 az intézményi rádió,
 újságok terjesztése,
 szórólapok,
 plakátok,
 szóbeli tájékoztatás stb.
Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezető által kiadott
engedély határozza meg.
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4. A kiadmányozás szabályai
1. Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és
irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. A kiadmányozási (aláírási) jogkört az
igazgató gyakorolja. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá.
2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által –
aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban – megjelölt magasabb vezető
beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézményvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén az
azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az
igazgatóhelyettes írja alá.
3. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk:
az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, e-mail cím)
az irat iktatószáma
az ügyintéző neve
az ügyintézés helye és ideje
4. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni:
az irat tárgya
az esetleges hivatkozási szám
a mellékletek száma
5. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó
eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta
pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni.
6. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét „s.k."
toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon „A kiadvány hiteles"
záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével
hitelesíti.

7. Levelezéskor az ügyben érintett pedagógust ügyintézőként kell feltüntetni.

4. 1. Az intézmény bélyegzői:
4. 2. Az intézmény bélyegzőinek használatára jogosultak:
igazgató: minden tekintetben
igazgatóhelyettes: az igazgató távollétében teljes joggal és felelősséggel
osztályfőnökök, pedagógusok: egyedi megbízás esetén
iskolatitkár: iskolalátogatási és diákigazolványok, egészségügyi ellátáshoz szükséges iratok esetében.
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4. 3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési
rendje
A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet elektronikus úton előállított, az
intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatvány.
Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával
elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.
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
igazgatóhelyettes) férhetnek hozzá.

5. Az iskola vezetése, szervezeti felépítése, ellenőrzés, külső kapcsolatok
5. 1. Az intézmény szervezeti felépítése
5.2. Az intézmény vezetője
Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét egy igazgatóhelyettes közreműködésével látja
el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával a megbízott közalkalmazottakra
vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
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Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a MT.
állapítja meg, továbbá ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott –
feladatokat.
Kizárólagos jogkörébe tartozik:
- a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jogkör
Hatásköréből átruházhatja:
- a munka és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását, ellenőrzését
- technikai dolgozók irányítását, ellenőrzését
- a tantárgyfelosztás és az órarend elkészítésének biztosítása,
- tanügyigazgatási feladatok, dokumentumok kezelése,
- helyettesítések, ügyeletek beosztása,
- munkaközösségekkel (alsó, felső, angol, napközi) kapcsolatos kérdések,
- iskolai dokumentumok, nevelési értekezletek előkészítése,
- javító és osztályozó vizsgák szervezése.
Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az iskolavezetés vagy a
nevelőtestület más tagjára. A döntési jog átruházása (az igazgatóhelyettes kivételével) minden esetben
írásban történik.
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az
ügyek meghatározott körében helyettesére átruházhatja.

5.3. Az igazgatóhelyettes
A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetői tevékenységét az igazgató irányítása
mellett, vele együttműködve látja el. Részletes feladatait az SZMSZ mellékletében szereplő munkaköri
leírás tartalmazza.
Az igazgatóhelyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed,
amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rá bízott feladatokért.
Alsó tagozat és a felső tagozat, angol munkaközösség vezetője, valamint a napközi és a DÖK vezetője,
és gyermekvédelmi felelős.
Az igazgató akadályoztatása esetén ellátja annak helyettesítését.
Vezetők közötti kapcsolattartás rendje: heti egy alkalommal feladat megbeszélés, egyéb esetben
folyamatos.

5.4. A helyettesítés rendje
Az igazgatót akadályoztatása esetén – az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörébe
tartozó, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével – teljes felelősséggel az
igazgatóhelyettes helyettesíti.
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Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörrel fenntartott hatásköröket is.
Tartós távollétnek minősül a legalább két hetes folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi
kérdésekben is eljárhat a gazdasági ügyintézővel való egyeztetést követően.
Az igazgató és az igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítésük
reálmunkaközösség-vezető feladata.
Óracserére az igazgatóhelyettes ad engedélyt.
Az előre látható távollétet előzetesen kell bejelenteni, az erre szolgáló nyomtatványon, írásban, az
iskolatitkárnál.
A kitöltött nyomtatványt az iskolatitkárnak kell leadni, aki engedélyezés céljából az igazgatónak
továbbítja azt.

5. 5. A képviselet szabályai
1. Az képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más
személyre vagy szervezetre.
2. Az intézmény képviseletéről a fenntartó – indokolt esetben – meghatározott ügyek tekintetében saját
döntése alapján rendelkezhet.
3. Az intézményvezető a képviseleti jogát – aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos
nyilatkozatában – az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével,
módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét.
4. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában – amennyiben az ügy elintézése azonnali
intézkedést igényel – a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési
szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak.
5. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki:
5.1 jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében
tanulói jogviszonnyal
az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával,
munkáltatói jogkörrel összefüggésben;
5.2 az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján
5.2.1 hivatalos ügyekben
az önkormányzattal való ügyintézés során
állami szervek, hatóságok és bíróság előtt
az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt
5.2.2 intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során
a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai
munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal
más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény
fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel

az intézmény belső és külső partnereivel
az intézmény székhelye szerinti egyházakkal
munkavállalói érdekképviseleti szervekkel
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5.3 sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett
rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra;
5.4 az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő
információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele.
6. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól
fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik.
7. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező
személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői
beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni.

5.6. Iskolavezetés
Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik.
Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így az iskolaszék
képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
Élén az igazgató áll. Ő gondoskodik a vezetői értekezlet összehívásáról. Előkészíti és levezeti az
értekezletet. A tanácskozásról emlékeztető, szükség esetén jegyzőkönyv készül.
Tagjai:
igazgatóhelyettes
az iskolai szakmai munkaközösségek vezetői
a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
Véleményezi:
 az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerését jelentő ügyeket.
Javaslatot tesz:
 szakmai és szervezési ügyekben;
 a dolgozók nagyobb csoportját (20%) érintő munkaügyi, szociális, érdekvédelmi ügyekben;
 a tanulók nagyobb csoportját (20%) érintő kérdésekben.
Összehívásának gyakorisága:
 minden jogkörét érintő esetben;
 ha az igazgató ezt szükségesnek tartja.
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6. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény
vezetésével
6.1. Az iskolaközösség
Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai
érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik.

6.1.1. Az iskolai alkalmazottak közössége
Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint
munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli
érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a
Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény, a Köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez
kapcsolódó rendeletek).
Jogköre kiterjed az igazgató személyének véleményezésére.

6.1.2. A nevelők közösségei
A nevelőtestület
A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az
oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban meg-fogalmazott esetekben.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben.
Jogállását döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Knt. 70. § valamint az 20/2012 EMMI
rendelet 117 §-a.
A nevelőtestületet az igazgató vezeti, az igazgatóhelyettes közreműködésével előkészíti a
nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.
A nevelőtestület dönt
 a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadásában;
 a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadásában;
 a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásában;
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a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásában;
a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásában;
a házirend elfogadásában
a továbbképzési program elfogadásáról,
a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntésben;
az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal
összefüggő szakmai vélemény kialakításában;
 jogszabályban meghatározott más ügyekben;
 intézmény önértékelési – belső ellenőrzési csoport programjának elfogadásában.







A pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása
esetén, a fenntartó részéről, a döntés ellen a bírósághoz történő kereset nyújtható be.
A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény
működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni
a) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához,
b) a tantárgyfelosztás elfogadása előtt,
c) az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztása során,
d) az igazgató-helyettes megbízása, megbízásnak visszavonása előtt,
e) külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
A nevelőtestület döntését, javaslatát és véleményét általában a munkaközösségek előzetes
állásfoglalása alapján alakítja ki.
A nevelőtestület értekezleteit az iskola igazgatója hívja össze.





osztályozóértekezlet –félévben és év végén - (alsónak és felsőnek);
tanévnyitó; tanévzáró;
nevelési értekezletek;
rendkívüli nevelőtestületi értekezlet;
Az igazgató a nevelőtestület kezdeményezésére, a pedagógusok 1/3-nak aláírásával,
valamint az ok megjelölésével hívhatja össze.
 egyéb értekezlet;
Az aktualitásnak megfelelően munkaértekezlet.
Az igazgató hívja össze, értékelő, elemző, feladatmegbeszélő jelleggel.
Az elhangzottakról emlékeztető készül.

A nevelőtestület döntéseit és határozatait – jogszabályban meghatározott kivétellel – nyílt szavazással
és egyszerű szótöbbséggel hozza.
A szavazatok egyenlősége esetén az igazgató szavazata dönt.
A döntést határozati formában kell megszövegezni.
A határozatokat sorszámozni és nyilvántartásba kell venni.
Határozatképes: ha tagjainak 50%-a jelen van.
A nevelőtestület az osztályozó értekezletre összehívott nevelők hatáskörébe utalja
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magasabb évfolyamba lépés megállapítását,
a tanulók osztályozóvizsgára való bocsátását.
A nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntést a fegyelmi bizottsága révén hozza
meg.

A meghozott döntésekről az azt követő nevelőtestületi értekezleten a döntéshozó beszámolni köteles.
Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására állandó bizottságo(ka)t, illetve
munkacsoporto(ka)t hozhat létre a következő feladat- és hatáskörrel.
A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok (munkacsoportok) tagjait ezen tisztségükben a
nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok
(munkacsoportok) tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt
választanak.

Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok
alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján.
Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a
nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató
bízza meg.
A szakmai munkaközösségek
Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek működnek:
- alsós munkaközösség
- felsős munkaközösség
- nyelvi munkaközösség
- napközis munkaközösség
A szakmai munkaközösségek tevékenysége
A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai
munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. Összegző véleménye figyelembe vehető a
pedagógusok értékelő, minősítési eljárásában.








fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat, biztosítják a
szakmai színvonalat;
végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását,
lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését;
betartatják az egységes követelményrendszert;
javaslatot tesznek a pedagógusok továbbképzésére;
javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználására;
támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját;
megválasztják saját vezetőjüket
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együttműködés különböző szakmai munkaközösségekkel,
a területére vonatkozó helyi tanterv elkészítése, folyamatos javítása,
a tanulói tankönyvek és taneszközök kiválasztása,

A szakmai munkaközösség-vezető feladatai:
felelős a munkaközösség szakmai munkájáért;
összeállítja az intézmény pedagógiai programja és munkaterve alapján a munkaközösség éves
programját;
 összefoglaló elemzést, értékelést, beszámolót készít a nevelőtestület számára, igény szerint az
intézményvezető részére a munkaközösség tevékenységéről;
 elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak tanmenetét;
 módszertani és szaktárgyi értekezleteket tart, bemutató foglalkozásokat (tanórákat) szervez;
 javasolja az igazgatónak a munkaközösségi tagok jutalmazását, kitüntetését;
 képviseli a munkaközösséget az intézményen belül és kívül;
 felkérésre ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját és munka-fegyelmét, segítséget
nyújt a PP-ban megfogalmazott elvek megvalósulásához;
 felügyeli a tantervek és tanmenetek szerinti előrehaladást és a követelmény-rendszernek való
megfelelést;
 a munkaközösségen belüli munkamegosztás megszervezése
 a tantárgyfelosztás előkészítése
 vezetőjét a munkaközösség javaslata alapján az igazgató bízza meg.
Döntési joga van:
 a területéhez tartozó tantárgyi programok és a tanórán kívüli programok jóváhagyásában,
 más munkaközösségekkel, külső szervezetekkel való kapcsolattartás módjában,
Véleményezési jogkörrel rendelkezik:
 a munkaközösség tagjainak értékelésében,
 a pedagógus-álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálásában, a szakterületük fejlesztésében,
taneszközök beszerzésében
Javaslatot tehet:
 a munkaközösséget érintő valamennyi kérdésben,
 a munkaközösség tagjainak kitüntetésére és jutalmazására, bérfejlesztésére.



6.1.3. A Szülői Közösség
Az iskolában szülői szervezet működik.
A szülői szervezet saját szervezeti és működési szabályzata valamint ügyrendje szerint működik.
Az osztályok szülői munkaközösségeit (közösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:
• elnök,
• tagok.
Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban
választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
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Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői
szervezet (közösség) vezetősége. Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőségének munkájában az
osztály szülői szervezetek (közösségek) elnökei, elnökhelyettesei vehetnek részt.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) elnöke közvetlenül az alsós igazgatóhelyettessel illetve az
iskola igazgatójával tart kapcsolatot.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetősége akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több
mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőségét az iskola igazgatójának vagy igazgatóhelyettesének
tanévenként legalább két alkalommal (év elején, félévkor) össze kell hívnia, és ezen tájékoztatást kell
adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.
Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik
meg:
• megválasztja saját tisztségviselőit,
• kialakítja saját működési rendjét,
• képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,
• véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és
működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,
• véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi
kérdésben.,
Az SzM véleményének a jogszabály által előírt esetekben történő beszerzéséért az intézmény igazgatója
felelős.

6.1.4. A tanulók közösségei
Az osztályközösség
Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az
osztályközösség élén az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg.
Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.
Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választhatja meg:
• diák-önkormányzati képviselők – küldöttek – az iskolai diák-önkormányzat vezetőségébe,
• dekoráció felelős,
• egyéb felelősök, az osztály választása szerint.
Az iskolai diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
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Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
érvényesítheti. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.
Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata
szerint alakítja.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata
alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.
Az iskolai diákgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, amelyen az iskola
igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai
munkatervről a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak
végrehajtásának tapasztalatairól.
A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi.
A diákközgyűlés összehívásáért a segítő tanár a felelős. A diákközgyűlés egy tanéves időtartamra a
tanulók javaslatai alapján három fő diákképviselőt választ.
A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit – az igazgatóhelyettessel való
egyeztetés után szabadon használhatja.

6.2. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása
6.2.1. Az igazgatóság és a nevelőtestület
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott
pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
• az igazgatósági ülés
• az iskolavezetőség ülései,
• a különböző értekezletek,
• megbeszélések,
Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg.
Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli
tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
• az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés
döntéseiről, határozatairól,
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• az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság,
az iskolavezetőség felé.
A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri
vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével.
6. 2. 3. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása
1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és
kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek.
2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt
közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a
szakmai munka alábbi területeire:
 a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
 iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
 iskolán kívüli továbbképzések,
 a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
3.

A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatják
egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken
belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

4. Minden olyan döntést, amely több tantárgy tanítási módszereit, feltételeit érinti, illetve minden
„tantárgyközi" feladat tervezését, megoldását (pl. felvételi, pályázatok, óratervek, tantervek
összehangolása, versenyek, vizsgák) az érintett munkaközösségek - közös munkaközösségi
értekezleten - megvitatják, és véleményüket a testületi értekezleten nyilvánosságra hozzák.

6.2.4. A nevelők és a tanulók
A tanulók tájékoztatása az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
• az igazgató által,
• a hirdetőtáblákon keresztül, havonta hírlevél (e-mail) formájában a szülőknek
• az osztályfőnökökön keresztül az osztályfőnöki órákon történik.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a
nevelőtestülettel.
Pedagógusok és a tanulók közösségei közötti kapcsolattartás rendje:
A kapcsolattartás formái:
 napi munkakapcsolat a tanórákon,
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tanórán kívüli munkakapcsolat (pl. versenyre való felkészítés) szakmai foglalkozásokon,
szakkörökön, egyéni foglalkozásokon, kulturális programokon, sport-rendezvényeken.
A tanórákon kívüli kulturális és sportprogramokon a pedagógus testület tagjai - az iskolavezetés vagy
a diákközösségek kérésére - a szervezésben, felügyeletben is segítenek.


6. 2. 5. A tanulók vélemény nyilvánításának és tájékoztatásának rendje
Hetente egy alkalommal (hétfőn) iskolagyűlést kell tartani, ahol lehetőség van a véleménynyilvánításra, tájékoztatásra, értékelésre, alsó és felső tagozatnak külön.
Összehívja: igazgató, igazgatóhelyettes
Jelen vannak: tanítók, tanárok, és tanulók
Osztály véleményét adott témában elmondhatja: az arra megválasztott személy
Tájékoztatás egyéb módja:

- hírlevél (e-mail)
- körlevél formájában

Véleménynyilvánítás egyéb módja: - kérdőívre adandó válaszok formájában,
- osztályfőnök felé történő jelzéssel

6.2.6. A nevelők és a szülők
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
• az igazgató:
o a szülői szervezet (közösség) vezetőségi ülésén
o a földszinten elhelyezett hirdető táblán keresztül,
o e-naplóban
• az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják.
A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek
szolgálnak:
• a szülői értekezletek,
• a nevelők fogadó órái,
• a nyílt tanítási napok,
• a tanuló értékelésére összehívott megbeszélések,
• e-naplóban
A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
– jogaik az érvényesítése érdekében szóban, vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik,
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tisztségviselők útján az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, az
iskola igazgatóságához, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban, vagy írásban egyénileg, vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola nevelőtestületével, igazgatóságával.
A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról,
intézményi önértékelései programjáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint
igazgatóhelyetteseitől, a fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A
pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél található
meg:
• az iskola fenntartójánál,
• az iskola irattárában,
• az iskola nevelői szobájában
• az iskola igazgatójánál
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő
beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
A házirendet a nevelő a munkába lépéskor megkapja.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
• az iskola irattárában;
• az iskola könyvtárában;
• az iskola igazgatójánál;
• az osztályfőnököknél;
• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,

6. 2. 7. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje
A szülői szervezettel és annak csúcsvezetőségével az iskola igazgatóhelyettese tart kapcsolatot.
Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői munkaközösségnek az SzMSz, vagy jogszabály
véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgatóhelyettes kéri meg az írásos anyagok átadását
követően.
Az intézmény szülői szervezete részére az iskola igazgatóhelyettese tanévenként legalább két
alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.
Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.
A szülői szervezet a tagjaiból szűkebb körű szülői szervezetet hoz létre. Saját SzMSz-el működik.
Szülői szervezet véleményezési jogát a következő esetekben gyakorolja:
 Az intézmény működésével kapcsolatos kérdésekben
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PP elfogadásakor
Házirend elfogadásakor
SzMSz meghatározott pontjaiban
Intézmény irányítása, vezető személye
Tanulók nagyobb csoportját érintő döntéseknél

6.3. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai
Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó
munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
- Az intézmény fenntartó és működtető alapítvány kuratóriumával.
- A Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány kuratóriumának tagjaival
- A POKK-al
- A Marczibányi Téri Művelődési Központtal - 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a.,
- A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel,
- A Pedagógiai Szolgáltató Központtal,
- Az intézményt támogató szervezetekkel,
- A gyeremekjóléti szolgálattal,
- Az egészségügyi szolgáltatóval,
- Az Országos Erdei Iskola-hálózat munkatársaival,
- Kéttannyelvű Iskolákért Egyesülettel - 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.
- Alapítványi és Magániskolák Egyesületével - 1035 Bp. Szentendrei út 9.
- Független Pedagógiai Intézettel - 1027 Budapest, Frankel Leó út 6.
A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.
Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az
alábbi intézményekkel, szervezetekkel:




A Marczibányi Téri Művelődési Központ,
Millenáris Park
A kerületi Szabó Ervin Könyvtárral,

A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgatóhelyettes a felelős.
A tanulók egészségi állapotának megóvása érdekében az iskola igazgatósága rendszeres kapcsolatot
tart fenn az iskolaorvossal és védőnőkkel.
Segítségükkel az iskolavezetés megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A
kapcsolattartás részletes módját az éves munkaterv szabályozza.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok
eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek-és ifjúságvédelmi felelőse kapcsolatot tart fenn a
kerületi Gyermekjóléti Szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért a gyermekvédelemmel
megbízott kolléga a felelős.
A nevelők szakmai, pedagógiai munkája segítésének, fejlesztésének céljából az iskolában működő
szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a kerületi szakmai munkaközösségek munkájába.
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Igénybe vesszük az alábbi szolgáltatásokat:
Pedagógiai értékelés
Szaktanácsadás
Pedagógiai tájékoztatás
Igazgatási, pedagógiai szolgáltatások
A pedagógusképzés, továbbképzés, önképzés segítése
A tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása
Tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat
Kerületi rendezvények szervezése
A közoktatási törvény 39 § (4) bekezdése alapján az iskolában párt vagy párthoz kötődő szervezet nem
működhet.

7. Működési szabályok
7.1. A működés rendje: nyitva tartás, tanulók fogadása, felügyelete, vezetők
intézményben való benntartózkodásának rendje
Nyitva tartás:
Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától 18 óráig tart nyitva.
Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a
nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt.

Tanulók fogadása, ügyeletek:
A reggeli ügyelet legkorábban 7:30-kor kezdődik és 8:30-ig tart.
A tanítás kezdete 8:30. A tanítási óra 45 perces.
A szünetek idejét, valamint rendjét a házirend határozza meg.
A folyosókon 7:30-tól a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben tanári felügyelet működik.
A tanítási idő végén a tanulók távoznak az iskolából. A tanuló tanítási idő alatt csak az osztályfőnök,
távollétében az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. Felügyelet nélkül a
tanítás befejezése után tanuló nem tartózkodhat az iskolában!
Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.
A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg.
Egyéb intézkedések:
A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és
köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére.
A távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel az intézmény
rendjéért.

7.2. Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak
jogviszonyban az intézménnyel
Szülők és hozzátartozók a tanítás megkezdése előtt gyermekeiket az öltözőbe kísérhetik. A tanítás
illetve a napközi befejezésekor zsibongóban vagy az iskolaudvaron várhatják.
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(Elsős tanulók esetén a tanév kezdetekor a szülők két hétig, a tanteremig kísérhetik gyermekeiket.)
Tantermekben, tornaöltözőkben a szülő nem tartózkodhat.
A tanítási órát szülő nem zavarhatja.
Becsengetés után (8:30) az iskolában idegen személy nem tartózkodhat.

7. 3. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az
iskola tantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a
kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően – a tanteremért
felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett – lehetőség van az iskola minden
felszerelésének használatára. A tantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a
házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok
számára kötelező.
A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül
használatra megkapja, ill. helyben használja a munkájához szükséges informatikai eszközöket

7.4. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos
feladatok
Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi
hagyományokat ápolva kerül meghatározásra.
Az iskolai ünnepélyeket és irányadó időpontokat a következő táblázat tartalmazza:

Az ünnepély, megemlékezés neve
Tanévnyitó ünnepély
(iskolai ünnepély)
Az aradi vértanúk napja
Szabó Magda Emléknap
Az 1956. évi forradalom évfordulója
(iskolai ünnepély)
Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
évfordulója (iskolai ünnepély)
Ballagás (iskolai ünnepély)
Tanévzáró ünnepély
(iskolai ünnepély)

Az ünnepély, megemlékezés
(irányadó) időpontja
Az első tanítási napot megelőző munkanap,
vagy első tanítási nap reggel 9 óra
Az évforduló napja, vagy az azt megelőző
utolsó tanítási nap
Az évforduló napját
megelőző utolsó tanítási nap
Az évforduló napját
megelőző utolsó tanítási nap
A tanév utolsó tanítási
napja
A tanév utolsó tanítási
napját követő héten

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének
megőrzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége.
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat a nevelőtestület az éves munkatervben határozza
meg.
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A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének megőrzése,
illetve növelése. A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata.
A nevelőtestület tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai
fennmaradjanak.
A hagyományápolás eszközei:
 ünnepségek, rendezvények,
 egyéb kulturális versenyek,
 egyéb tanulmányi- és sportversenyek,
 egyéb eszközök (pl.: kiadványok, embléma, vendégkönyv, honlap stb.).
Az intézmény hagyományai érintik:
 az intézmény tanulóit
 az alkalmazottakat,
 a szülőket.
Az intézmény hagyományápolása körébe tartozó konkrét rendezvények nevét, a rendezvénnyel
érintettek körét, valamint a rendezvény várható időpontját a következő táblázat tartalmazza.
A rendezvény neve

A rendezvénnyel
érintettek köre

A rendezvény
(hozzávetőleges)
időpontja

Szüreti mulatság

Tanulók, Nevelőtestület

Szeptember utolsó hétvégéje

Halloween
Tök jó nap

Tanulók, nevelőtestület

Október vége vagy november eleje

Mikulás
Csillagmese

Tanulók

December

Osztálykarácsonyok
Sütivásár

Tanulók, Nevelőtestület
Szülők

Decemberben

Farsang

Tanulók, Nevelőtestület
Szülők

Február

Tanulmányi
kirándulások

Tanulók,
Nevelőtestület

DÖK-Nap

Tanulók, Nevelőtestület

A gyermeknapot megelőző vagy
azt követő héten

Gála

Tanulók, Nevelőtestület
Szülők

A tanév utolsó hete

bármikor az év folyamán

27

Sítábor
Erdei iskolák
Nyári táborok

Tanulók, Nevelőtestület
Szülők

Február
Ősz/tavasz
Nyári szünet

Az iskola félévente iskolaújságot jelentet meg, és hetente iskolarádiót működtet.

A hagyományápolás külsőségei:
 iskolai faliújság, osztályfaliújság
Feldíszítésük ünnepek előtt kötelező – az alkalomnak megfelelően.
 Az intézmény zászlója: címerrel és az iskola nevével hímezve
 Az intézményi logó használata meghívókon, minden hivatalos dokumentumon és kimenő
levélen.
 Iskolatörténeti emlékek gyűjtése: kép, videó-anyag, elismerő oklevelek stb.
 A Szabó Magda nyakkendő viselete.
Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: sötét szoknya, nadrág, fehér ing, nyakkendő.

7. 5. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó
rendelkezések
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről való
távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. (Az igazolás módját
a házirend tartalmazza.)
A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat.
Betegség esetén a szülő köteles az osztályfőnököt telefonon tájékoztatni a hiányzás várható
időtartamáról.
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet.
Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés
során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak
mennyiségét és azok okait!
Az igazolatlan mulasztások: az első nap után a szülő felszólítást kap, további igazolatlan hiányzás
esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, 10 igazolatlan óra után a jegyzőt kell
értesíteni.

7.6. Napközi-otthoni foglalkozásra való felvétel iránti kérelem
Szülői igény alapján minden tanulónak biztosítani kell a napközi-otthoni ellátást. Szervezése az 1-8.
évfolyamon történik.
5-8. osztályig igény szerint tanulószobai foglalkozás szervezhető.
A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 17:00-ig tart.
Tanulási idő 14:00 – 16:00-ig tart. Ez alatt tanulót csak külön, írásos kérelem ellenében lehet elvinni.
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A napközi rendjét külön otthonrend szabályozza, amelyet a napközis munkaközösség készít el és az
igazgató hagyja jóvá. (4. sz. melléklet)

7.7. A tanórán kívüli (az egyéb) foglalkozások formái és rendje
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az
intézmény lehetőségeinek figyelembevételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat szervez. A
foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán kívüli órarendben
terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint a
tehetségkibontakoztatói foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra
történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a
vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell
rögzíteni.
A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a
lehetőségek szerint figyelembe kell venni.
A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg.
Az osztályfőnökök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében –
Múzeumi napot, illetve tanulmányi kirándulást, erdei tábort, egyéb iskolán kívüli kihelyezett tanítási
órákat szervezhetnek osztályaik számára, az éves munkatervben előre meghatározott időpontok
alapján, és igazgatói engedéllyel, a tanórán kívüli foglalkozás tervezete és annak költségvetési terve
után.
A tanulók felmerülő költségeit a szülők előzetes egyeztetés alapján vállalják.
Az egyeztetést az osztályfőnökök végzik a szülői értekezleteken.
A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell.
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások, vagyis a
múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások.
A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár –
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni,
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat is szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház-és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken
önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
A szakkörök igény szerint a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve szervezhetők. Októbertől
májusig működnek. Szakkört az is vezethet, aki nem az iskola pedagógusa.
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A szakkörök vezetőit az igazgató tanév elején kéri fel. A szakkörvezetők munkaterv alapján végzik
tevékenységüket.
A felzárkózató foglalkozások (korrepetálás) a lemaradóknak nyújt segítséget, indokolt esetben
kötelezővé tehető. A foglalkozáson 3-5 tanuló vehet részt.
A képesség-kibontakoztató foglalkozás első és második évfolyamon a lassabban, megfontoltan
haladó tanulóknak szervezhető. Kis csoportban történik a fejlesztés magyar nyelv és irodalom,
valamint igény szerint matematika tantárgyakból. A tanuló az előzetesen beszerzett szülői
beleegyezést követően egy illetve két alkalommal a tanítási óra idején/helyett vesz részt a
foglalkozáson.
A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülésnek, valamint a szabadidő
hasznos eltöltésének egyaránt színterei. Működésük rendjét a napközis munkaközösség dolgozza ki, és
rögzíti a házirendben. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő (a tájékoztató füzetbe
beírt) kérelme alapján történhet, a napközis nevelő engedélyével.
Az iskola – a tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosít.
Az ebéd elfogyasztásának ideje. 12:00 – 14:30-ig a tanulói ebédlőben történik. A napközisek
csoportosan, a napközis nevelőtanár vezetésével ebédelnek.
A tanulók iskolán kívüli szervezet, egyesület, intézmény munkájában rendszeresen részt vehetnek, de
ez nem mentesíti őket az iskolai kötelezettségek alól.
A részvételt az osztályfőnököknek be kell jelenteni.

7. 8. Az iskolai diák sportkör
Az iskola a tanulók számára mindennapi testedzést (heti 5 óra) testnevelés órán és a délutáni
sportfoglalkozásokon biztosítja.
Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti
három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink
számára az alábbi rendben biztosítjuk:
 a diáksportkörben sportoló tanulók számára heti 2 órás kötelező sportköri foglalkozáson való
részvétellel
 a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban
történő sportolással – a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal beszerzett igazolás
benyújtásával
A SzM DSE külön terv alapján, heti egy alkalommal a testedzést biztosítja.
A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanárok szervezik a szorgalmi időre. A
tanulók részvétele, önkéntes, de törekedni kell arra, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt.
Célja : - tömegigény kielégítése és a mindennapos testmozgás biztosítása,
- versenyekre való felkészítés.
Munkaterv alapján működik.
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A testnevelés órákon kívül minden nap lehetőségük van a tanulóknak a mozgásigényük kielégítésére
Olyan testmozgásokat, sportmozgásokat kell a gyerekekkel megismertetni, elsajátíttatni és
megszerettetni már alsó tagozatban, amelyek életük végéig, kortól függetlenül űzhetőek.
Legfontosabbak közülük az állóképességi sportágak, pl. az úszás, a tánc, amelyek elsődlegesen a szívés keringési rendszert teszik edzettebbé és az akaraterőt fejlesztik.
Jók a közös labdajátékok, - pl. a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a röplabda, a zsinórlabda, az
asztalitenisz, a tollaslabda - és a játékos sportok is.
Az udvari szünetekben a tanulók kedvük szerint választhatnak a sportjátékok közül. Közös célunk,
hogy legyenek életrevalóak, edzettek, egészségesek és le tudják küzdeni a bennük levő feszültségeket
a mozgással.

7. 9. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje
Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük:
 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2012. évi
CXXV. törvény
 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az
iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás
megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét az iskola szervezeti és működési
szabályzatában kell meghatározni. Ennek során egyetértési jogot gyakorol az iskolai szülői
szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat.
A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket
állapítjuk meg.
A tankönyvellátás célja és feladata:

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő
eljuttatása
Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a
szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a
nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az
okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban
állapítja meg.
Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé.
A tankönyvfelelős megbízása
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Az igazgató kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyt (továbbiakban: tankönyvfelelős),
aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, a vele kötött megállapodásban meg kell határozni
a feladatokat és a díjazás mértékét.
A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése
A rendelet 23. § (1) szerint az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány
tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából
történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés
útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni.
Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az
iskolától – a következő tanítási évben – tankönyvet kölcsönözni.
E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdés
alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés
alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá,
ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén
lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás
napjáig kell elvégezni.
A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt kiskorú
tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő
jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés
jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott
időpont eltelte után állt be.
A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítani
a) a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket,
b) a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,
c) hány tanuló igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)-b) pontokon túl.
Az adatokat írásos formában november 24-ig ismerteti az intézmény vezetőjével.
A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény
iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való
jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a
tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol.
A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;
(a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a
pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt)
b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás,
c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat.
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A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló tanulói
tankönyvtámogatás nem adható.
A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában az
egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos
kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható.

Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, illetve a szülő
hozzájárulásával kezel.
Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján elhelyezett
hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit,
az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit.
Az iskola kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál
azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja
megoldani.
A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolai
szülői szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.
Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év január 25-éig
meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt.
A tankönyvrendelés elkészítése
A tankönyvfelelős minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény
igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült
létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, a díj összegét
megállapodás szabályozza.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az
iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e
vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
Az iskolának legkésőbb június 10-ig – a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel – közzé kell tennie
azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai
könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége.
Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó
tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a
szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a
kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Azokat a tankönyveket,
amelyeket a kölcsönzés lejártakor a tanuló nem tud visszaszolgáltatni (elveszett vagy
használhatatlanná vált), a szülő köteles pótolni.
 Ez lehet használt jó állapotú használt tankönyv is, amennyiben a raktári szám megegyezik.
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A hiányzó dokumentumot a szülő költségén a könyvtáros a következő évi tankönyvrendeléskor
pótolja. Ennek lebonyolítására a szülő írásos felhatalmazást ad.

7.10. A könyvtár működési rendje
Az iskolában iskolai könyvtár működik.
Feladata:

A tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok gyűjtése, nyilvántartása, gondozása,
kölcsönzése, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.
Tartós könyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanulók számára egy tanévre
kölcsönöz.

Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár felelős. A könyvtár
gyűjteményének gyarapítása az SzMSz 6. sz. mellékletében található gyűjtőköri szabályzat alapján
történik.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskola dolgozói és tanulói vehetik igénybe.
Nyitva tartás: a hét minden napján, a könyvtáros munkaidő beosztása szerint.
Kölcsönzés: az év elején megállapított rend szerint, de legfőképp 13:00 - 15:00-ig.
Könyvtárhasználat rendje:
A használatra vonatkozó tudnivalókat a könyvtáros tanár állítja össze, a tantestület hagyja jóvá.
Beiratkozás: A kölcsönző füzetbe történő beírással történik.
A beiratkozás ingyenes.
Kölcsönzés rendje: a könyveket két hétre lehet kölcsönözni. A meghosszabbítás egy alkalommal
lehetséges. A könyvtáros felszólítja azt a tanulót, aki nem viszi vissza a könyvet a kijelölt határidőre.
Tanév vége ellőtt két héttel a kölcsönzést be kell fejezni. A kintlévő könyvek begyűjtését az utolsó
tanítási napig be kell fejezni. A le nem adott könyvek árát meg kell téríteni. Erről a könyvtáros
intézkedik. Begyűjtési idő alatt a helyben olvasás lehetséges.
Letéti állomány kölcsönzése: szaktanár a tantermében letéti állományt képezhet névre szólóan:
- lexikonokból, szótárakból, atlaszból, feladatgyűjteményből, kézikönyvekből.
A kölcsönzés ideje maximum egy tanév. Év végén ezeket a könyveket is vissza kell vételeztetni.
Ezen könyvekért a szaktanár felel.
A tanáriban lévő könyvállomány a pedagógusok mindennapi szakmai és pedagógiai munkáját
szolgálja. Itt kell bemutatni és propagálni az új szerzeményeket.
Folyóiratok: helyben olvasásra a állnak rendelkezésre, a könyvtárban. A könyvtáros tartja rendben.
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Közlönyök: nem kölcsönözhető, az irodában, helyben olvashatók.
CD, videó- és hangkazetták: a könyvtári állomány részét képezik. A szaktanár letéti állományba
kikölcsönözheti egy adott időre

7.11. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó
szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének
megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki
 eredményes kulturális tevékenységet folytat,
 kimagasló sportteljesítményt ér el,
 bármely területen kiemelkedő teljesítményt nyújt.

A jutalom formái
Év közben:
- osztályfőnöki dicséret – kaphatja az a tanuló, akinek a közösségért végzett munkája
példamutató
-

szaktanári dicséret (szóbeli) - kaphatja az a tanuló, akinek aktivitása a tanítási órákon
példamutató

-

szaktanári dicséret (ellenőrzőbe írva) - kaphatja az a tanuló, akinek aktivitása folyamatosan
példamutató, a tanulmányi versenyeken eredményesen szerepel, önálló témafeldolgozásából és
előadásából a többiek is profitálhatnak.

-

igazgatói dicséret (ellenőrzőbe írva) - kaphatja az a tanuló, aki a kerületi versenyeken 1-2.
helyezést ér el

-

igazgatói dicséret az iskola ifjúsága vagy ünnepélyen – kaphatja az a tanuló, aki kiemelkedő
teljesítmény nyújt a tanulmányi és egyéb versenyeken, illetve az iskoláért, közösségért végzett
munkája arra méltóvá teszi

-

csoportos jutalom – kaphatja az a közösség, aki több rendezvényen tanúsított munkájával
(papírgyűjtés, egyéb iskolai rendezvények stb.) azt kiérdemli

Év végén:
-

nevelőtestületi dicséret – kaphatja az a tanuló, akinek példamutató a magatartása, és (vagy) a
szorgalma és (vagy) kiemelkedő tanulmányi eredményt ér el
Felterjesztő: osztályfőnök
Dönt: Nevelőtestület
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-

oklevél – kaphatja az a tanuló, akit az osztályfőnök érdemesnek talál munkájának elismerésére

-

jutalomkönyv + oklevél - anyagi lehetőségek függvényében
o kitűnő, jeles tanuló
o budapesti verseny 1-6. helyezettje, országos verseny 1-10. helyezettje

-

Sz M emlékérem – kaphatja az a tanuló, aki 8 év alatt kiemelkedő teljesítményt ért el,
bizonyítványában maximum 2 db négyes osztályzat van

7.12. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Az intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben – a vétség
súlyára tekintettel – el lehet térni.

Fegyelmező intézkedést tehet:
ügyeletes tanár:

az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt

szaktanár:

a tantárgy követelményeinek nem-teljesítése, felszerelés,
lecke hiánya, valamint órai fegyelmezetlenség miatt

osztályfőnök:

halmozottan jelentkező magatartásbeli, tanulmányi
kötelezettségszegés, a házirend megsértése esetén

igazgató:

osztályfőnök javaslata alapján

Fegyelmezés formái:

- figyelmeztetés négyszemközt
- figyelmeztetés közösség előtt (személyiségi jogokat,
tanuló méltóságát nem sértve)
- írásbeli figyelmeztetés
- írásbeli intés
- írásbeli megrovás

Ügyeletes tanár, szaktanár: ellenőrzőbe, ill. üzenőbe írva tájékoztatja a szülőt.
Osztályfőnök, igazgató:

magatartásbeli, tanulmányi problémák esetén, valamint a házirend
megsértésekor ellenőrzőn keresztül
tájékoztatja – a tények felsorolásával – a szülőt, figyelembe véve a
fegyelmező intézkedések felsorolt formáit.

Adminisztrálás: napló megjegyzési rovatában
Elv: nevelő célzatú, javulást elősegítő legyen.
Fegyelmi intézkedések: fegyelmi tárgyalás előzi meg.
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Kiszabható büntetéseket a törvényi előírásoknak megfelelően kell alkalmazni.
7. 12. 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.

-

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása
kötelező, ha a tanuló maga, illetve a kiskorú tanuló szülője gyermeke ellen kéri.

-

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az igazgató jár el.

-

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, melyet
az igazgató ír alá, s a nevelőtestület két szavazati jogú tagja aláírásával hitelesít.

-

A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület döntését követően az intézmény vezetője a
diákönkormányzat választmányát a diákönkormányzatot segítő pedagógus révén, a szülői
szervezet vezetőjét a helyben szokásos módon, a sértett és a kötelességszegő tanulót illetve
törvényes képviselőjét az osztályfőnök útján haladéktalanul értesíti, melyben felhívja a
figyelmet az egyeztető eljárás lefolytatásának lehetőségére. 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 fegyelmi eljárás lefolytatásával az igazgató – a nevelőtestület véleményének kikérését
követően – olyan pedagógust bíz meg, akitől az ügy tárgyilagos elbírálásában való részvétel
elvárható.

-

A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus értesíti, s gondoskodik arról, hogy az
eljárás során a tanuló meghallgatására sor kerüljön, és álláspontját, védekezését elő tudja
adni.

-

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi
eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.

-

A fegyelmi eljárás lefolytatásával megbízott pedagógus - az igazgatóval való egyeztetést
követően – kijelöli a fegyelmi eljárás (meghallgatás, tárgyalás) helyét, időpontját,
gondoskodik a technikai feltételek biztosításáról, az érintett felek illetve az eljárási
cselekmények más résztvevőinek értesítéséről.

-

Ha az eljárás alá vont tanuló vitatja a terhére rótt kötelezettségszegést, vagy a tényállás
tisztázása végett arra szükség van, fegyelmi tárgyalást kell tartani.

-

A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi eljárás lefolytatásával a nevelőtestület által egyszerű
szótöbbséggel megbízott öttagú pedagógusokból álló bizottság folytatja le a fegyelmi eljárás
megindításától számított igazgatói döntést követő harminc napon belül. A nevelőtestület
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ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság
saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
-

A nevelőtestület nem jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan
javaslatot tehet.

-

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 határozatot a fegyelmi tárgyaláson a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság
elnöke szóban kihirdeti. A kihirdetéskor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és
rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat
szóbeli kihirdetését a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság legfeljebb nyolc nappal
elhalaszthatja.

-

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 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 tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni, az
iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.

-

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.

-

A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó nevelőtestületi
értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni

-

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyalást lefolytató bizottság elnöke kihirdetést követő
hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a
szülőjének. Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell
írásban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról
lemondott.
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-

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény tárgyi súlyát, közösségre gyakorolt hatását figyelembe kell venni.

-

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozza.

-

Az diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni és írásba kell
foglalni, melyet az eljárás során a diákönkormányzatot segítő pedagógus ismertet.

-

A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás;
b) szigorú megrovás;
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható;
d) áthelyezés másik tanulócsoportba vagy iskolába, mely utóbbi akkor alkalmazható, ha az
iskola igazgatója megállapodott a másik (fogadó) iskola igazgatójával;
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, mely nem alkalmazható akkor, ha a tanév
végi osztályzatok már megállapításra kerültek, viszont a tanköteles tanuló esetén csak akkor
alkalmazható, ha a fegyelmi vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos;
f) kizárás az iskolából, mely a tanköteles tanuló esetén csak akkor alkalmazható, ha a fegyelmi
vétség rendkívüli vagy ismétlődő jellegű és igen súlyos.

-

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az
igazgatóhoz írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
az intézmény igazgatója a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz továbbítja.

-

A tanuló – a megrovás és a szigorú megrovás kivételével – fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:
meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál;
áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, fegyelmi büntetések esetén
tizenkettő hónapnál.

-

A fegyelmi büntetés végrehajtása – különös méltánylást érdemlő körülményekre és a
fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény súlyára való tekintettel - legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggeszthető.

-

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a sértett vagy a
kötelességszegő tanuló
közeli hozzátartozója
osztályfőnöke illetve osztálytanítója
napközis nevelője
felsős tanuló esetén volt osztálytanítója
a fegyelmi vétség sértettje
akitől az ügy tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.
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-

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.

A fegyelmi eljárásra egyebekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § alapján a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai az irányadók.

7. 12. 2. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás
előzheti meg.
A szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az intézményben
a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző
egyeztető eljárást.
Az egyeztető eljárás 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. A döntés előtt be kell szerezni, a diákönkormányzat, a szülői
szervezet véleményét.
Fegyelmi egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú
sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő
egyetért. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt
tanítási napon belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.
A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a
bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás
nem vezetett eredményre.
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 a nevelőtestület olyan pedagógust bíz meg, akinek
személyét mind a kötelességszegő, mind a sérelmet szenvedett tanuló elfogadja.
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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 eljárást a fegyelmi eljárás megindítását követő tizenöt napon belül le kell
folytatni.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személy az igazgatóval való konzultáció után jelöli ki az
eljárás helyszínéül szolgáló termét az iskolának, valamint az egyeztető eljárás időpontját, melyről
az érintett feleket levélben értesíti. Olyan helyiséget jelöl ki, ahol biztosíthatók a zavartalan
tárgyalás feltételei
Az egyeztető eljárásról készített jegyzőkönyv vezetésére az egyeztető eljárás lefolytatásáért
felelős személy kéri fel az intézmény valamely alkalmazottját.
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a jegyzőkönyvezéshez
egyik fél sem ragaszkodik.
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
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás
folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.
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
Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.

7. 13. Az osztályozó vizsga rendje
A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:
a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben,
illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
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c) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga
letételének lehetőségét,
d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület
nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét,
f) átvételnél az iskola igazgatója előírja,
g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a
vizsga idejét és helyét.

7. 14. Intézményi védő, óvó előírások, gyermekbalesetek megelőzése
A dolgozók feladata a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén
A felnőtt alkalmazottakat a tanulók védelme tekintetében különleges kötelezettségek terhelik.
 Minden dolgozónak kötelessége az intézmény területén felfedezett vagy tudomására jutott
balesetveszélyes helyet és/vagy veszélyt jelenteni a felelős vezetőnek, a gazdasági vezetőnek
vagy a portaszolgálatnak.
 Ha a dolgozó a balesetveszélyt meg tudja szüntetni, szüntesse meg.
 Ha a dolgozó balesetet szenvedett tanulót lát az épületben, értesítse az ügyeletes vezetőt vagy
az iskolatitkárt. Ha szükséges és lehetséges, értesítse az épületben éppen tartózkodó orvost
vagy elsősegély nyújtására képes személyt. Ha szükséges, hívjon-hívasson mentőt.
 Az ügyeletes vezetőnek (vagy kötelezettség átruházása esetén az iskolatitkárnak vagy az
osztályfőnöknek) értesítenie kell a szülőt a történtekről.
 A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyről az iskolatitkár gondoskodik.
 Ha a balesetveszélyes helyzetet épületrész vagy annak berendezése okozza, a veszélyt az
észlelőnek kötelessége jelenteni a gazdasági vezetőnek (vagy az ügyeletes vezetőnek). Ő
értesíti a létesítményfelelőst.
 A veszély megszüntetéséről a létesítményfelelős gondoskodik.
 A szakszerű elhárításig a helyben lehetséges megelőzést biztosítani szükséges.
 Ha a balesetveszélyes helyzetet helytelen tanulói magatartás okozza, az osztályfőnöknek
(távollétében az osztályfőnök-helyettesnek vagy az ügyeletes vezetőnek) kell eljárnia;
súlyosabb esetben kezdeményezni lehet fegyelmi eljárás lefolytatását.
Feladatok tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatban:
- a tanárok kötelesek a tanórán és a szünetekben a rájuk bízott tanulók
tevékenységét figyelemmel kísérni, a rendet megtartani;
- az osztályfőnökök: tanév kezdésekor
tanulmányi kirándulás, túra előtt
téli szünet előtt
nyári szünet előtt
ismertetik a legfontosabb balesetvédelmi
szabályokat, a kötelező viselkedési formákat
A tanulók számára minden év első napján az osztályfőnök tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót
tart, amelynek során - koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten - felhívja a figyelmüket a
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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.
- a szaktanárok: a fokozottan veszélyes tanítási órákon - testnevelés, fizika, kémia, technika
külön ismerteti a tárgyra vonatkozó előírásokat. A tanuló tanári felügyelet nélkül nem
tartózkodhat az előadóban, a szertárakban, technika teremben, informatika teremben,
tornaöltözőben. A tornaöltözőbe a tanuló becsengetés után mehet be öltözni.
Minden tanuló jelzőcsengőkor jön ki az óráról, felügyelet mellett öltözik át.
Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak,
amelyek, tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fenn. 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 balesetvédelmi oktatás időpontját a naplóba kell jegyezni.
Feladatok baleset esetén:
- a felügyeletet ellátó nevelőnek, tanulót elsősegélyben kell részesítenie;
- ha szükséges, az iskolatitkár orvost, mentőt hív;
- a szülőt értesíteni kell;
- az igazgatónak jelenteni kell az eseményt,
- a felügyeletet ellátó nevelőnek érdeklődnie kell a balesetet szenvedett gyermek állapotáról.
Balesettel kapcsolatos egyéb kötelezettségek:
- a balesetet nyomtatványon nyílván kell tartani;
- 3 napon túl gyógyuló balesetet ki kell vizsgálni, jegyzőkönyvet kell felvenni,
amelynek egy példányát a fenntartó, egy példányát a tanuló kapja, egy példányt az iskola őriz;
- a súlyos balesetet azonnal jelenteni kell a fenntartónak, kivizsgálásába középfokú
munkavédelmi képesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.
A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem
jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek nyilvántartását és a
kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott iskolatitkár végzi elektronikus
rendszer alkalmazásával.

7. 15. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzésére, kezelésére
vonatkozó intézményi eljárások
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Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata, hogy a tanulók egészsége, testi épsége megőrzése
érdekében mindent megtegyen, ha hiányosságot észlel, azonnal jelentse.
Minden dolgozónak ismernie kell: a tűzriadó tervet, munkavédelmi szabályzatot, az abban foglaltak
szerint kell cselekednie.
A gondnok évente kétszer munkavédelmi szemlét tart, jegyzőkönyvet vesz fel.
 Az iskola épületében és udvarán felügyelet nélkül gyerekek nem tartózkodhatnak.
 A padok, kültéri játékok, kézilabdakapuk rögzítettek, a fából készült berendezések
szálkamentesek.
 Az udvari játékok épségét rendszeresen ellenőrizzük, a homokcserét a közegészségügyi
előírásoknak megfelelően végezzük.
 A kerítés rácstávolsága biztonságos, gyermekfej nem fér ki rajta.
 Az udvaron árnyékos hely biztosított.
 A telepített növények között nincs mérgező, szúrós, tüskés. Nincsenek orr-fülnyílásba
helyezhető vagy megehető terméseik. Nem kell őket mérgező vegyszerekkel kezelni.
 Preventív céllal évente két alkalommal rovar- és rágcsálóirtást végeztetünk.
 A tantermi bútorok igazodnak a tanulók testméretéhez, szélük lekerekített, felületük nem
tükröződő. Kopásállóak, könnyen tisztán tarthatóak.
 A mosdókban mindenütt biztosított a szappanos kézmosás lehetősége. A helyiségek jól
tisztántarthatók, fertőtleníthetők.
 A szaktantermekben nem tárolunk veszélyes anyagokat, ilyenek csak a szertárban találhatóak
megfelelően felcímkézve. A szertárakban tanulók nem tartózkodhatnak.
 A tisztítószerek tárolása zárt, tanulók által nem hozzáférhető helyen történik.
 A gyors és könnyen elérhető elsősegélynyújtás érdekében 4 db felszerelt elsősegélynyújtó láda
található az intézményben (titkárság, iroda, tornaterem, orvosi szoba). A titkárságon nyilvános
helyen a segélyhívó számok megtalálhatóak.
 Az orvosi rendelőben csak kémiai biztonsági adatlappal rendelkező vegyszerek alkalmazhatók
és tárolhatók. A rendelő rendelkezik természetes szellőzéssel és világítással.
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 készített nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás
nélkül használhatók.

7. 16. A tanulók veszélyeztetettségét megelőző feladatok
Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat. Az ifjúságvédelem az intézmény összes dolgozójának
alapvető feladata. Ennek végzése során az intézmény vezetője a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 69.§
(2)/f bekezdésében meghatározott feladatok ellátására gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst bíz meg a
feladatok koordinálásával. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős kapcsolatot tart fenn a fenntartó által
működtetett Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó
feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A tanuló anyagi
veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást rendszeres vagy
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása érdekében.
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7. 17. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása
A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója
megállapodást köt az iskolaorvossal.
A megállapodásnak biztosítania kell:
• az iskolaorvos havi egy alkalommal történő rendelését az iskolában, tanévenként meghatározott
napokon és időpontban,
• a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
o fogászat: évente egy alkalommal,
o szemészet: évente egy alkalommal,
• a tanulók fizikai állapotának mérését évente egy alkalommal,
• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
• a tanulóknak a körzeti védőnők által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két
alkalommal.
A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Ezt a jogot
az intézmény biztosítani köteles.
Az iskola-egészségügyi ellátás:
- az iskolaorvos és
- a védőnők együttes szolgáltatásából áll.
Az iskola-egészségügyi ellátásban közreműködik még:
- a fogorvos és a fogászati asszisztens

Az iskolai-egészségügyi ellátás rendje
Iskolaorvosi szolgáltatatás
Megbízott iskolaorvos:
Dr. Urbanek Krisztina
Havi egy alkalommal rendel az intézményben, meghatározott időpontban és feladatokkal. Rendelési
idejét kifüggeszti. Kapcsolattartó az iskolatitkár
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címmel):
Szabó Magda Magyar-angol Kéttannyelvű Általános Iskola
Budapest,1026 Gábor Áron 47. Orvosi szoba
Az iskolaorvos minden tanévben elvégzi a következő feladatokat:
a) Az iskola diákjainak folyamatos egészségügyi felügyelete, a tanulók kétévente egy alkalommal
történő szűrővizsgálata (a Köznevelési törvény 46. §. (6)/d bekezdése, valamint a 25 §. (5) bekezdése
előírja a diákok rendszeres egészségügyi ellenőrzését).
b) A vizsgálatkor talált kóros elváltozások esetében a tanuló gondozásba vétele a 26/1998. (IX.3.) NM
rendelet alapján.
c) A pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatait minden év február 15-ig végzi el (az egészségügyről
szóló 1998. évi CLIV. tv. És a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet alapján).
d) A testnevelési órákkal kapcsolatos gyógytestnevelési, könnyített, felmentett, illetve normál
testnevelési csoportokba való besorolást október 1-ig elvégzi, kivéve ha a vizsgálat oka később
következett be.
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e) A sporttal kapcsolatos iskolaorvosi feladatokat a külső sportegyesületben nem tag, de diáksportköri
versenyeken induló diákjaink sportorvosi szűrését, a fél évre érvényes igazolások kiadását elvégzi.
f) Végrehajtja a szükséges és esedékes védőoltásokat, ellenőrzi az elrendelt járványügyi intézkedések
végrehajtását.
g) Sürgősségi eseti ellátást végez.
h) Gondoskodik a tanulók egészségügyi állapotáról tanúskodó dokumentumok vezetéséről, a védőnő
közreműködésével rendszeresen ellenőrzi, hogy a tanulók a szükséges szakorvosi vizsgálatokon részt
vegyenek. A szükséges vizsgálatokra beutalót biztosít a diákoknak, őket a legszükségesebb
gyógyszerekkel ellátja, ezt követően a háziorvosi rendelőbe irányítja kezelésre.
i) Az osztályok szűrését követően kapcsolatot tart az osztályfőnökkel és a testnevelőkkel, velük
konzultál tapasztalatairól, felhívja figyelmüket a tanulóknál tapasztalt rendellenességekre.
Védőnői szolgáltatás
Megbízott védőnők:
Abdul Krisztina
Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő:
Rendelését kifüggeszti
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe):
Szabó Magda Magyar-angol Kéttannyelvű Általános Iskola
Budapest,1026 Gábor Áron 47. Orvosi szoba
Az iskolai védőnő feladatai
a) 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, látásvizsgálat, stb.),
a hallásvizsgálatról gondoskodik.
b) A védőnő szoros munkakapcsolatot tart fenn az intézmény igazgatójával.
c) A nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatok:
 Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a nevelési-oktatási
intézmény egészségnevelési programjában meghatározott feladatok figyelembevételével.
 A tanulók védőnői vizsgálata 6 éven felüliek esetében kétévenként (kivéve a színlátás
vizsgálata):
o a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok
szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
o a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés- és magatartásproblémák feltárása,
o érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás
vizsgálata 11 éves életkorban,
o mozgásszervek vizsgálata különös tekintettel a lábstatikai problémákra és gerincrendellenességekre (tartáshiba, scoliosis),
o vérnyomásmérés,
o pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves kortól.
 A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása.
 Elsősegélynyújtás.
 Az orvosi vizsgálatok előkészítése.
 A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.
46

A krónikus betegek, magatartászavarral küzdők életvitelének segítése.
Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban:
o az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód,
betegápolás, elsősegélynyújtás),
o családtervezés, fogamzásgátlás,
o szülői szerep, csecsemőgondozás,
o önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
o szenvedélybetegségek megelőzése.
 Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés
higiénés ellenőrzésében való részvétel.
 Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás).
 Kapcsolattartás segítő intézményekkel (pl. drogambulancia, családsegítő szolgálat,
gyermekjóléti szolgálat, stb.).
 Pályaválasztás segítése.
Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, egészségügyi könyv,
ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása, stb.).



Iskolafogászati ellátás
Megbízott fogorvos: Dr. Póka Beatrix
Évi egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban történik a tanulók ellátása.
Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe):
Marczibányi téri Gyermekfogászat
A nemdohányzók védelme
Az 1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről értelmében, az intézményben és annak
bejáratától számított 5 méteren belül sem nyílt, sem zárt légtérben dohányzóhely nem jelölhető ki
(beleértve az udvart is). A dohányzási korlátozást jól látható, szabványos tiltó táblával kell jelölni.

7.18. Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők meghatározása
A rendkívüli események (továbbiakban: „bombariadó”) esetére a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet 4. § (1)/n szakasza végrehajtására a következő intézkedéseket léptetjük életbe.
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.
Bombariadó esetén a legfontosabb teendők az alábbiak:
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. Az értesített vezető vagy adminisztrációs dolgozó a bejelentés
valóságtartalmának vizsgálata nélkül köteles elrendelni a bombariadót.
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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 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!
Ha a bombariadó bejelentése telefonon történt, akkor az üzenetet vevő 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 tanítást ott kell
folytatni, ahol abbamaradt
A bombariadó által kiesett tanítási időt az iskola vezetője pótolni köteles a tanítás meghosszabbításával
vagy pótlólagos tanítási nap elrendelésével.

8. Az intézmény munkarendje
8. 1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény vezetője vagy helyettese közül egyiküknek az intézményben kell tartózkodni abban az
időszakban, amikor a tanulók számára szervezett iskolai rendszerű foglalkozások vannak.
Ennek biztosítása érdekében általában hétfőtől csütörtökig 7.20 és 1700 között, pénteken 7.20 és 15
között az egyikük az intézményben teljesíti feladatait. Az ügyeletük napokon belül is megosztható.
Érvényes beosztásuk az aktuális órarend elkészülésekor lesz nyilvános. Egyebekben munkájukat az
iskola szükségleteinek és az aktuális feladataiknak megfelelő időben és időtartamban látják el.

8. 2. A pedagógusok munkaidejének kitöltése
Az iskolában határozatlan időre kinevezett beosztott pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra, amely a
kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal összefüggő feladatok
ellátásához szükséges időből áll.
A Knt. 62§ meghatározása szerint:
Kötött munkaidő: A heti teljes munkaidő (40 óra) 80%-a (32 óra)
A teljes munkaidő oktatással-neveléssel lekötött része: 55–65% (22-26 óra) - tanórai és egyéb
foglalkozások megtartása
A kötött munkaidőből fennmaradó rész (6-10 óra):
- nevelést-oktatást előkészítő feladatok;
- neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatok;
- tanulói felügyelet;
- eseti helyettesítés
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Az intézményvezető a kötött munkaidőben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és
egyenletes feladatelosztást a nevelőtestület tagjai között.
A heti teljes munkaidő (40 óra) 20%-a (8 óra) a kötetlen munkaidő. Felhasználásáról a pedagógus
dönt.
Az alapfeladatok különösen az alábbiak lehetnek
- a tanítási órák megtartása
- a munkaközösség-vezetői feladatok ellátása,
- osztályfőnöki feladatok ellátása,
- iskolai sportköri foglalkozások,
- énekkar, szakkörök vezetése,
- differenciált képességfejlesztő foglalkozások (korrepetálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás,
előkészítők stb.),
- magántanuló felkészítésének segítése,
- könyvtárosi feladatok.
- napközis és tanulószobai foglalkozások,
- fejlesztő foglalkozások.
A munkaidő többi részében ellátott feladatok különösen a következők
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

a tanítási órákra való felkészülés,
a tanulók dolgozatainak javítása,
a tanulók munkájának rendszeres értékelése,
a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése,
érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása,
kísérletek összeállítása,
dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése,
a tanulmányi versenyek lebonyolítása,
tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok,
felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken,
iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése,
a pótlékkal elismert feladatok (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő
feladatok) ellátása,
az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása,
szülői értekezletek, fogadóórák megtartása,
részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken,
részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken,
a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor,
tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,
iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel,
részvétel a munkaközösségi értekezleteken,
tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés,
részvétel az intézmény belső szakmai ellenőrzésében,
iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés,
szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása,
osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása.
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Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások
A pedagógusok iskolai szorgalmi időre irányadó munkaidő-beosztását az órarend, a munkaterv és a
kifüggesztett havi programok listája tartalmazza. Az órarend készítésekor elsősorban a tanulók
érdekeit kell figyelembe venni. A tanári kéréseket az igazgató rangsorolja, lehetőség szerint
figyelembe veszi.
A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében.
A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan
működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai,
valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok,
kérések figyelembe vételére.
Az ügyeleti rend beosztásakor az érdekképviselet (közalkalmazotti tanács) vezetőjének véleményét, a
helyettesítési rend készítésekor a munkaközösség véleményét kikérheti.
A pedagógus köteles 30 perccel tanítási, foglalkozási, ügyeleti beosztása előtt a munkahelyén (illetve a
tanítás nélküli munkanapok programjának kezdete előtt annak helyén) megjelenni. A pedagógus a
munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott
munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy
közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles
várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor tanmeneteit az igazgatóhelyetteshez
eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő tanár biztosíthassa a tanulók számára a tanmenet
szerinti előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon
le kell adni a gazdasági irodában.
Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább
egy nappal előbb a tanítási óra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő tartalmú tanítási óra
(foglalkozás) megtartására. A tanítási órák (foglalkozások) elcserélését az igazgató engedélyezi.
A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén – lehetőség szerint –
szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanítási óra
(foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a tanmenet szerint
előrehaladni, a szakmailag szükséges dolgozatokat megíratni és kijavítani.
A pedagógusok számára – a kötelező óraszámon felüli – a nevelő–oktató munkával összefüggő
rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az
igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők javaslatainak meghallgatása után.

8. 3. Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával az
intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg.
A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a
napi munkarend összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának
kiadására.
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A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető, adminisztratív és technikai dolgozók esetében az
intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy írásos utasításával történik.

8. 4. A pedagógus munkaidő nyilvántartása
Minden alkalmazott köteles jelenléti ívet vezetni. A dokumentumot naponta az iskolába lépéskor,
illetve az intézmény elhagyásakor kell kitölteni.
8. 4. 1. A feladat ellátási terv készítése, tartalma
A pedagógus munkáját havi munkaidőkeretben végzi.
A munkaidő heti 40 óra, amely magában foglalja
 a tanítási órák szakszerű megtartását,
 az iskolában elvégzendő egyéb, a munkaköri leírásban részletezett feladatokat,
 az iskolán kívül ellátott tanítással és az iskolai munkával összefüggő feladatokat.
A pedagógus munkabeosztását az iskola igazgatója a feladat ellátási tervben félévente határozza meg.
A feladat ellátási tervben hetente kell meghatározni napi bontásban:
 a tanítási órák megtartását,
 a térítésmentes órákat,
 az iskolában elvégzendő feladatokkal együtt,
 az iskolán kívül végzendő feladatokat.
A feladat ellátási tervnek összhangban kell lennie a tantárgyfelosztásban szereplő órák számával,
valamint a munkaköri leírásban meghatározott heti feladat ellátási időbeosztással.
Az iskola igazgatója/helyettese félévente elkészíti a heti óratervet/órarendet, melynek összhangban kell
lennie a feladat ellátási tervben meghatározottakkal.
A feladat ellátási tervet félévente az iskola tantestülete elfogadja és az, az iskolai munkaterv részért
képezi.
8. 4. 2. A havi munkaidőkeret vezetése és elszámolása
Minden nevelőnek kötelessége naponta összegezve vezetni
 a megtartott tanítási órákat,
 az iskolában munkavégzéssel eltöltött időt, és azt aláírásával ellátni.
Ajánlott az iskolán kívül végzett munkaidő vezetése, a nyilvántartási lapon való feltüntetése.
A munkaidőkeret heti összesítését a munkavállaló végzi.
A munkaidőkeretben végzett munka egy héten 40 óra, illetve a heti munkanapok száma szorozva napi
8 órával.
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Az iskola igazgatója hetente maximum 8 óra túlmunkavégzést rendelhet el, melyet a nevelő a havi
munkaidőkeret elszámolás keretében „lecsúsztathat”.
Az egy munkanapra elrendelhető munkaidő maximum 12 óra.
Az egy munkanapi legkisebb munkaidő 4 óra.
Nem jár emelt óradíj a heti pihenőnapon végzett munkáért, de az iskola igazgatója köteles
gondoskodni a szabadnap hét közbeni biztosításáról.
Ünnepnapokon végzett túlmunkáért minden esetben 200%-os óradíj, illetve „csúsztatás” jár.
Amennyiben erre nincs lehetőség, a nevelő számára a túlmunkáért túlmunkadíjat állapít meg az iskola
igazgatója.
Hiányzás esetén a hiányzás okát kell feltüntetni a munkanapnál és az összesítésen 8 órát elismerünk.
A munkaidőkeret elszámolása havonta történik. Az elszámolást és a teljesítménymutató kimutatását a
felsős igazgató helyettes végzi.
Az igazgatóhelyettes csak a vezetett munkaidőt veheti figyelembe.
Túlmunkát csak elrendelt esetben számolhat el az igazgatóhelyettes!
Az elszámolás alapját képező mellékleteket az iskola irattárában tanévenként össze kell gyűjteni és 5
évig megőrizni.
8. 4. 3. A havi tanítási időkeret vezetése és elszámolása
Az iskola nevelői kéthavi tanítási időkeretben teljesítik tanítási kötelezettségüket:
 a tantárgyfelosztás,
 a feladat ellátási tervben meghatározottak,
 az iskolai órarend szerint.
Az iskola nevelői a tanítási órák megtartásáról kimutatást vezetnek.
Itt jelölik naponta órák szerint:
 a tanulók számára kötelezően megtartott órákat,
 a tanulók számára nem kötelezően megtartott órákat,
A kimutatásban szereplő óráknak egyezniük kell a haladási naplóba beírt órákkal.
A tanítási időkeret kimutatásán kell vezetni a helyettesítés alapján megtartott tanítási órákat is egy "H"
betű beszúrásával.
Csak a ténylegesen megtartott és elismert órát lehet figyelembe venni minden nevelő tanítási
időkeretének elszámolásánál!
Tanítási időkeret elszámolása (TIK):
A hónap utolsó tanítási napját követően a munkaidőkeret kimutatást az iskola igazgatóhelyettese
összegyűjti.
A nevelők ténylegesen megtartott és elismert óráját veszi figyelembe az összesítésnél.
A megtartott órák számát összehasonlítja a tanítási időkeretben meghatározott órák számával.
Amennyiben a nevelő nem éri el az időkeretben meghatározott óraszámot nem lehet tanítási túlórát
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elszámolni.
Amennyiben a nevelő annyi órát tartott, amennyit a tanítási időkeret előír, nem lehet tanítási túlórát
elszámolni.
Amennyiben a tanítási órák száma meghaladja a tanítási időkeretben meghatározottakat, akkor az
intézmény vezetőjének meg kell győződnie a tanítási órák megtartásáról, és el kell számolnia a nevelő
részére tanítási túlóraként.

8. 5. Munkaköri leírás-minták
8. 5. 1. Munkaköri leírás-minta – Igazgatóhelyettes
Az igazgató helyettes önállóan, és az igazgató közvetlen irányításával dolgozik.
A vezetői megbízást az intézményvezető adja - a nevelőtestület véleményével, - mely visszavonásig
érvényes. Az igazgató távollétében teljes felelősséggel gyakorolja a vezetői feladatokat.
I. RÉSZ
A) MUNKÁLTATÓ:
Név, cím:
Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola
1026 Budapest, Gábor Áron u. 47.
Joggyakorló:
B) MUNKAVÁLLALÓ
Név:
C./ MUNKAKÖR
Beosztás:
Igazgatóhelyettes
Cél: Megbízott felelős vezetőként segíti az igazgató munkavégzését, közvetlenül irányítja a beosztottai
munkáját, részt vesz az intézményi tevékenység tervezésében, irányításában, ellenőrzésében, az
alkalmazottak értékelésében.
Közvetlen felettes:
Helyettesítési előírás:
D) MUNKAVÉGZÉS
Heti munkaidő
40 óra
Napi munkaidő:
8 óra

igazgató
SZMSZ alapján
Kötelező óra:

8 óra

II. RÉSZ
A) KÖVETELMÉNYEK
Iskolai végzettség és szakképesítés: Főiskolai (vagy egyetemi) végzettség és szakképzettség.
Elvárt ismeretek: A közoktatásra, a munkaügyre vonatkozó szakmai és jogi szabályok, a belső
szabályzatok ismerete.
Szükséges képességek: Szervező és irányítási képesség, a működési szabálytakartságok felismerése,
érzékenység a beosztottak egyenletes terhelésére.
Személyi tulajdonságok: Elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség,
empátia, humorérzék.
B.) KÖTELESSÉGEK
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Feladatkör részletesen:
l.)
Gondoskodik a jogszabályok és a belső szabályzatok megismeréséről és betartja az
előírásokat.
2.)
Részt vesz a pedagógiai program kialakításában, módosításában, a munkaterv
elkészítésében.
3.)
A tantárgyfelosztás alapján elkészíti az intézményi órarendet, ellenőrzi az igazgatói
szempontok megvalósítását.
4.)
Szervezi és vezeti szervezeti egységében az oktató-nevelő, a technikai, az adminisztrációs és
más irányú munkavégzést.
5.)
Közvetlenül irányítja a pedagógusok és más beosztottak szakszerű munkáját, szakmai
tanácsokkal segíti és ellenőrzi a kijelölt szakmai munkaközösségek (alsó, felső), a hozzá
beosztott felelősök és megbízottak feladatainak végrehajtását.
A technikai dolgozók közül szervezi, irányítja, ellenőrzi a konyhai dolgozók munkáját.
6.)
Irányítja a beiskolázási feladatok ellátását, gondoskodik az első évfolyamosok
beírásárról, nyilvántartásáról. Fokozott figyelemmel kíséri az új osztályok közösséggé
formálását tanulmányi munkájukat.
7.)
Ellenőrzi az osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok, más okmányok kezelését, a
jegyzőkönyvek pontos vezetését.
8.)
Szervezi az intézményi rendezvényeket, ünnepélyeket, a belső továbbképzéseket, szakmai
tapasztalatcseréket.
9.)
Összesíti a gyermekvédelmi, statisztikai és tanügyi nyilvántartásokat.
10.) Ellenőrzi a munkafegyelmet, a minőségbiztosítást, a helyettesítéseket, az anyagfelhasználás
takarékosságát; a vagyonvédelmet, óralátogatásokat és felméréseket végez.
11.) Aktívan részt vesz a vezetői és egyéb értekezleteken. Intézkedik a problémák megoldási
módjáról.
l2.)
Beszámol a nevelőtestületnek a szervezeti egysége működéséről: a kitűnő eredményekről és a
hiányosságokról egyaránt.
13.) Rendszeres referál az igazgatónak az intézmény egész működéséről, tapasztalatairól: az érdemi
problémákat konkrét megoldási javaslattal jelzi az igazgatónak.
14.) Szakmai tudását továbbképzéssel gyarapítja a legkorszerűbb ismeretek elsajátítására.
15.) Gondoskodik az ínformációk könyvtárban történő elhelyezéséről, a könyvtár működéséről.
16.) Részt vesz a dolgozók minősítésében, ellenőrzési tapasztalatait a felelősségre vonás, vagy az
elismerés kezdeményezésével közli az igazgatóval.
17.) Ellenőrzi a konyha és ebédlők rendjét és biztonságát, utasításokat ad, szükség esetén
intézkedést kezdeményez a felelős dolgozó felé.
18.) Ellenőrzi az étkeztetés rendjét, a higiéniai, mennyiségi és minőségi követelmények meglétét.
19.) Szervezi és kapcsolatot tart az iskolai SZMK tagjaival.
20. ) Elvégzi mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel az igazgató ellátja.
Jogkör, hatáskör:
Gyakorolja a vezető helyettesi jogokat, hatásköre kiterjed a teljes működésre, az általa vezetett
szervezeti egységre. Aláírási jogköre kiterjed a tanulói jogviszony igazolására, másolatok
hitelesítésé re. Az igazgató távollétében aláírásra jogosult.
Munkaköri kapcsolatok:
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A szülőkkel, a fenntartó illetékeseivel, a társintézményekkel, szolgáltatókkal, hivatali és
társadalmi szervezetekkel tart munkakapcsolatot az intézmény nevében, eseti megbízás alapján
az igazgatót képviselve.
C.) FELELÓSSÉGI KÖR
Felelőssége kiterjed teljes feladatkörére és tevékenységére. Munkaköri tevékenységében személyes
felelősséggel tartozik az intézmény vezetőjének. Felelős:


Szervezeti egységben a pedagógiai program megvalósításáért, pedagógusok és a többi
alkalmazott munkavégzéséért
 A gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért
 A rendezvények, ünnepélyek, kulturális és tanulmányi versenyek rendjéért, színvonaláért, a
zökkenőmentes lebonyolításért
 Az egészséges és biztonságos munkafeltételekért, az alkalmazottak munkafegyelméért
 A méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért
Felelősségre vonható:
 Munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért
 Az intézményvezető utasításainak igénytől eltérő végrehajtásáért
 A jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek
jogainak megsértéséért
III. RÉSZ
ELLENŐRZESI TERÜLETE KITERJED:
 a jogszabályok, határozatok, a vezetői utasítások betartására
 pedagógusok és más iskolai dolgozók munkafegyelmére
 a pedagógiai program megvalósítására:
o a célok és a tantervi követelmény megvalósítására
o a tanmenetek minőségére, helyi tanterv szerinti haladásra
o a foglalkozások, tanórák eredményességére
o a pedagógus viselkedésére, tanulókkal való törődésére
o a felzárkóztató és tehetséggondozó feladatok színvonalára
o a tanulói munka, a füzetek vezetésének értékelése
 az osztályozó, különbözeti, és egyéb vizsgák szabályszerű lefolytatására
 a pedagógusi ügyelet feladatellátására, a pontosságra
 a tanórán kívüli tevékenységekben való aktivitásra
 a napközis nevelőmunka hatékonyságára
 a gyermek- és ifjúságvédelmi munkára
 az intézményi rendezvényeken való feladatellátás minőségére
 az intézményi tulajdon védelmére, a balesetek megelőzésére
 a tanügyi dokumentáció folyamatos és szabályszerű vezetésére:
o a törzskönyvek, haladási naplók vezetése
o a tanulói értékelések és adminisztráció ellátása
o a nyilvántartások, a statisztikák vezetése
 a tanulók egészség –és balesetvédelmi, valamint tűzrendészeti oktatására, ennek
bizonylatolására
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a fenntartó által előírt és az OKÉV által meghatározott ellenőrzések végrehajtása,
eredményeire
a konyhai dolgozók munkájára

Érvényes visszavonásig
Budapest, 2013. április 2.
_________________________
munkáltató
A munkaköri leírást megismertem és elfogadtam:
__________________________
munkavállaló
8. 5. 2. Munkaköri leírás-minta – Iskolatitkár
Munkáját közvetlenül az intézmény vezetője, az iskola igazgatója, és annak helyettese irányítása alatt
végzi.
Munkaideje: 8-16 óráig tart (felettese kérésére ez módosulhat).
Rendelkezik ebédidővel 12 és 14 óra között (kb. 30 perc)
Munkaidőben személyes levelezést nem folytathat (chatelés, közösségi portálok használata).
Feladatköre:
Az iskola életében az adminisztrációs feladatokért felelős, valamint a befizetések intézése is
munkájához tartozik.
Általános feladatok:
 Munkahelyére pontosan érkezik, és azt pontos időben hagyja el, amit a felettesének jelez
 A hiányzó tanárokat jelzi az igazgatóhelyettesnek vagy a hiányzásért felelős tanárnak
 Abban az osztályban ahol megoldatlan, gyermekfelügyeletet lát el
 Segít az érdeklődő szülőknek, amennyiben szükséges a vezetőséghez irányítja őket
 Felelősségteljesen és precízen vezeti az esedékes befizetéseket, pontosan könyveli, azokkal
elszámol az igazgatónak és a gazdasági vezetőnek
 Alkalmazza a pénzkezelés szabályait
 Szükség esetén postai, és banki befizetési feladatokat lát el
 Anyagi felelősség terheli az esetleges hiányokért
 Elvégzi az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárások, ügyiratok kezelését
 Intézi a tanulók és a tanárok adminisztratív jellegű ügyeit (nyomtatványok, online információs
rendszerek használata)
 Vezeti a tanulói nyilvántartást (KIR, beírási naplók, ki-és belépési iratok nyilvántartási lapja
 Tájékozódik az igazgatással, gazdálkodással és oktatással kapcsolatos fontosabb törvények,
jogszabályok, rendeletek között
 Dokumentumszerkesztési feladatokat végez
 Ügyviteli-technikai eszközöket, berendezéseket használ, gondoskodik karbantartásukról,
időben pótolandó eszközöket rendel.
 Dokumentum nyilvántartást és leltárnyilvántartást vezet
 Iratokat, dokumentumokat rendel, kezel, selejtez
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Megszervezi a pályaválasztási munkával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, és támogatja a
pályaválasztást segítő pedagógus munkáját
Technikailag elkészíti a különböző ügyiratokat, leveleket, munkaterveket, beszámolókat,
jelentéseket
Segíti a bizonyítványok, oklevelek és azok másolatainak elkészítését
Iktatja és továbbítja az illetékeseknek (igazgató, helyettes, gazdasági vezető) a gazdasági és
oktatásügyi iratokat
Segít a tankönyvrendelésben és átvételben
Értekezletekről (tanévnyitó/záró stb) jegyzőkönyvet készít
Segíti az üzemorvos és gyermekorvos munkáját, szükség esetén időpontot egyeztet,
kapcsolatot tart a védőnővel
Kapcsolatot tart a szülőkkel, tanulókkal, segíti problémáik megoldását (hírlevelek, levelek,
meghívók eljuttatása, alsó tagozaton a leckék küldés
Kapcsolatot tart az iskola weblapjának szerkesztőjével, az aktuális anyagokat továbbítja
számára
Interneten, telefonon történő kapcsolattartás szülővel/gyerekkel csak az iskolával kapcsolatos
ügyekben megengedett. A közösségi portálokon (pl. facebook) való kapcsolattartás kerülendő!
Hatékonyan szervezi és támogatja az intézmény vezetőjének, az iskola igazgatójának és
helyettesének munkáját (értekezletek előkészítése, vendégek fogadása, táborok szervezése stb.)
Feletteseivel lojális, titoktartásra köteles gazdasági és személyi ügyekben

Köteles szakmailag az iskola érdekeit maximálisan képviselni, az intézmény felé lojálisan viselkedni.
Bármelyik feladat önhibájából történő elmulasztása figyelmező, fegyelmi eljárást vonhat maga után.
Budapest, 2013. április 2.
____________________________
munkáltató
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, megtartásáért felelősséget vállalok.
___________________________
munkavállaló
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8. 5. 3. Munkaköri leírás-minta – Tanár/Tanító
Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
1. Köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a hatályos jogszabályokba foglalt előírásokat.
2. Köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb kapcsolódó szabályzatok,
valamint a munkaköri előírásait.
3. Köteles megőrizni, illetéktelen személynek ki nem szolgáltatni a információkat (az iskola belső
életével, a gyermekek személyiségi jogait sértő adatokat).
4. A tantárgyai tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy évre. Pedagógiailag indokolt
esetben a második félévben változtatás lehetséges. Munkáját közvetlenül az igazgató, igazgató
helyettes és a munkaközösség-vezető irányítja, utasításait végre kell hajtania.
Kollégáival együtt munkaközösségben dolgozik. A munkaközösség vezetője továbbképzési, szakmai
céllal megbízhatja feladatok ellátásával, amit végre kell hajtania.
5. A tanító / tanár az iskolába 30 perccel munkaidő előtt érkezzen, az órakezdést és befejezést a
csöngetési rendnek megfelelően vegye figyelembe.
6. Óra után ellenőrizze a tanterem rendjét, az informatika teremben ellenőrizze, hogy a gépeket a
gyerekek kikapcsolják. Amennyiben fénymásolt lapot használt, azt ragasztassa vagy tetesse be a
folderbe a gyerekekkel.
7. Feladatai végrehajtása során törekednie kell a színvonalas munkavégzésre, s mindent meg kell tennie
az oktató-nevelő munka eredményes végzéséért.
8. Tantárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésekben. A mérés és az eredmény
értékelését a munkaközösség-vezető útmutatásai alapján szükséges elvégeznie, együttműködve a
tantárgyi szakértőkkel.
9. A tanító / tanár munkaidőben, különösen az órán csak indokolt, hivatalos esetben használhat
mobiltelefont (informatika teremben, ebédlőben, titkárságnál folytasson beszélgetést, ne a
gyerekek között). Óra alatt a mobiltelefon használata tilos!
10. Az iskolába a hivatásának megfelelő öltözékben, ápoltan jelenjen meg, szolidan, a divat szélsőségeitől
mentesen (röv9d szoknya, mélyen dekoltált ruha kerülendő).
11. Számítógépet, laptopot munkaidőben csak a munkája hatékonyabbá tételéhez használjon.
12. Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény minden
dolgozójával (iskola, óvoda, bölcsőde), a szülőkkel. Nyílt és korrekt és udvarias kommunikációra
törekedjen.
13. Amennyiben saját vállalkozást működtet (szakkör, tábor, tanfolyam), csak abban az esetben
népszerűsítheti a gyerekek körében foglalkozását (tájékoztathatja a szülőket), ha az iskola vezetésével
ezt egyeztette, és jóváhagyást kapott.
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14. Az iskolában üzleti tevékenységet nem folytathat.
15. A tanulók adatait bizalmasan kezeli, azokat másnak nem adhatja ki. Csak az iskolai élettel kapcsolatban
használhatja fel.
16. Felmondását – amennyiben nem kívánja a következő tanévet az iskolában tölteni - lehetőleg félévkor
közölje feletteseivel, kizárólag az igazgatóval történt előzetes egyeztetés után jelentheti be a
tanulóknak, kollégáknak.
17. A tanító/tanár a havi illetményét tárgyhót követő hónap 10. napjáig átutalással illetve készpénzben
veheti át.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi feladatokat
kell ellátnia:
1. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az igazgató
által meghatározott időpontban – a munkaközösség-vezető véleményével – az igazgatónak vagy az
igazgató helyettesnek jóváhagyásra bemutatja. Saját tanmenettel minden pedagógusnak rendelkeznie
kell, melyet ellenőrzéskor – kérésre – be kell mutatni. A tanítási órákra felkészül, az óravázlat a kezdő
nevelőknél javasolt.
2. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat (osztálynapló naprakész vezetése, félévi, év végi
statisztikák, beszámolók készítése). A naplót kérésre leadja az igazgatóhelyettesnek ellenőrzésre.
3. A havi munkaidő nyilvántartást hitelesen és pontosan vezeti, a hónap utolsó napján leadja az
igazgatóhelyettesnek.
4. Adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyet a nevelő-oktató munkája tesz szükségessé,
illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.
5. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb öt napon belül kijavítja. A
témazáró dolgozatok megírását egy héttel előre jelzi a tanulóknak. A házi feladatokat, füzeteket
rendszeresen ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli (alsóban hetente,
felsőben 2-4 hetente – óraszámtól függően). A tanulók felméréseit, dolgozatait egy évig megőrzi, (a
tanév végén az igazgatónak leadja azokat). Az alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára
javítja. Hétvégére a napi szokásos mennyiségű házi feladaton túl feladatot nem ad, csak szorgalmit.
6. Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak 2. osztály II. félévétől megfelelő számú érdemjegye legyen. Heti
egy órás tantárgyaknál minimum 3 jeggyel kell rendelkezni a félév végéig.
7. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanuló haladásáról. I. félévben 1-2. osztályban szövegesen, 3-8.
osztályig jeggyel értékeli a tanulók munkáját.
II. félévben 1. osztályban szövegesen, 2-8. osztályig érdemjeggyel értékeli a tanulók munkáját. Igény
esetén fogadóórát tart.
8. Az érdemjegy beírása a naplóba és az ellenőrzőbe a tárgyakat tanító pedagógus kötelessége, melynek
időszerűségét az osztályfőnök havonta ellenőrzi.
9. Félévkor és év végén – az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott módon – értékeli a
tanulókat.
10. A követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, reális, értékálló osztályzatok kialakítására
törekszik.
11. Kísérje figyelemmel a tanítványai tanulmányi munkáját, magatartását, és ha esetleges hanyatlást
tapasztal, azonnal értesítse a szülőket (ha szükséges, korrepetálási órákat tartson, amit előzőleg az
iskolavezetéssel egyeztetett).
12. Fontos a tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása (megfelelő
bánásmód, hangvétel, megalázás, bántalmazás elkerülése).
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13. Magánjellegű problémával csak kivételes esetben keressen meg szülőt a tanító. Ha a szülő az iskola
működésében felmerülő problémával keresné meg, akkor ezt az iskolavezetőség felé köteles
továbbítani. Iskolán kívüli programot csak az iskola vezetőségével előre egyeztetett időpontban, és a
szülők időben történő tájékoztatásával szervezhet.
14. Interneten, telefonon történő kapcsolattartás szülővel/gyerekkel csak az iskolával kapcsolatos ügyekben
megengedett. A közösségi portálokon (pl. facebook) való kapcsolattartás kerülendő!
15. A tanító feladata, hogy az üzenő füzetben tájékoztassa a szülőket a váratlan programokról,
eseményekről, és a szülők aláírásával ellenőrizze, hogy az információ eljutott-e hozzájuk.
16. Javaslatot tesz figyelmeztetésre, jutalmazásra.
17. Iskolánkban figyelmeztetőt és intőt csak indokolt esetben adunk (célja mindig előremutató és építő
jellegű legyen, minden esetben körültekintően járjon el). A házirend fegyelmező intézkedései az
irányadók. Minden esetben az iskola vezetőségét erről tájékoztatni kell!
18. Ügyeletet, helyettesítést vállal, a megbízott feladatát ellátja.
a. Az ügyeletes tanár szünetben köteles a folyosókon, az udvaron a rend fenntartására
ügyelni, és a diákok iskolai viselkedését figyelemmel kísérni.
b. Amennyiben 1-2. osztályban volt órája, különösem figyel arra, hogy a gyerekek ne
maradjanak felügyelet nélkül (adja át a gyerekeket a következő tanárnak vagy az
ügyeletesnek).
c. Testnevelés és sportfoglalkozások előtt és után a foglalkozás vezetője felügyeli az öltözőkben a
gyerekek biztonságát.
d. Az öltözőszekrények rendjére hívja fel a gyerekek figyelmét, ha szükséges, kérjen soron kívüli
takarítást.
e. Baleset esetén körültekintően járjon el, értesítse feletteseit valamint a szülőket, majd készítsen
jegyzőkönyvet.
f. Mentő hívása esetén a felettesét tájékoztatni kell, a szülőt minden esetben értesíteni kell és a
továbbiakban érdeklődni a gyermek gyógyulása felől.
g. Figyeljen arra, hogy a gyerekek se az udvarra, se a torna- és informatikaterembe ne menjenek le
felnőtt felügyelete nélkül.
h. A készenléti ügyeletes tanár / tanító beosztása szerint köteles az iskolába tartózkodni,
helyettesítés esetén, a tanórán az adott tantárgy anyagát legjobb ismeretei szerint gyakoroltatni
a tanulókkal, és az osztálynapló megfelelő rovatát kitölteni.
i. Figyelemmel kíséri, és figyelmezteti a gyerekeket arra, hogy az udvarra évszaknak megfelelő
öltözetben menjenek ki.
19. Előre tervezze, és készítse fel diákjait az iskola karácsonyi műsorára és az év végi gálára (alsó
évfolyamon az anyák napi műsorra).
20. A tanítónak / tanárnak az iskolai rendezvényeken a részvétele kötelező (évnyitó, évzáró, karácsonyi és
év végi gála, csillagmese, farsang, sportnap, stb).
21. Gondoskodik az osztálya dekorációjáról, projekt munkájáról, szemléltető eszközök elhelyezéséről, és
azokat havonta folyamatosan frissíti.
22. Amennyiben a pedagógusnak lejárt a munkaideje és felettese nem bízza meg egyéb feladattal, és nincs
munkaköréhez kapcsolódó munkája, köteles az épületet elhagyni.
23. Köteles az illetményével, túlórájával, különórájával, esetleges minőségi jutalmával kapcsolatos
megállapodást bizalmasan kezelni.
24. Munkavégzésre megfelelő állapotban köteles megjelenni (értve ezen bármilyen külső szer – alkohol,
drog – befolyásolásától mentesen).
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25. Fénymásolni csak az iskolai órák anyagához megengedett (magán célra csak külön engedéllyel).
Amennyiben ezt elmulasztja, anyagi felelősség terheli. Gyermeket erre megkérni nem lehet.
Oktató-nevelő munkája során közreműködik:
1. A lassú tempóban fejlődő gyerekek (szakértői véleménnyel rendelkező) részére egyéni fejlesztési tervet
készít, és azt folyamatosan vezeti. Kapcsolatot tart a fejlesztő pedagógussal.
2. Az igazgatóhelyettes kérésére közreműködik a szaktárgyaival kapcsolatos szabadidős programokban,
a versenyek lebonyolításában, a tanulók kerületi, fővárosi versenyeztetésében, felkészítésében.
3. Szervezi a tantárgyaival kapcsolatos közművelődési tevékenységeket (mozi, színház, könyvtár, stb.).
4. Propagandát fejt ki a tanulók körében ifjúsági, gyermeksajtó olvasására, és szorgalmazza a tv- és
rádióműsorok, illetve internet révén történő informálódást, önművelést.
5. Munkájáról félévente szóban és írásban beszámolót készít.
6. Részt vállal a nevelőtestület újszerű törekvéseiben, valamint az iskola hagyományainak ápolásában.
7. Felkészül és közreműködik a tehetséggondozást szolgáló feladatokban.
8. Amennyiben tehetséggondozó foglalkozás vagy szakkör vezetője, terveit egy évre előre elkészíti, és
leadja a felelős vezetőnek. Tanév végén kiállítást/portfoliót készít illetve bemutatót tart a gyerekekkel az
érdeklődő szülőknek.
9. A gyermekvédelmi feladatokban részt vállal.
10. Közreműködik a tanulók egész napos foglalkoztatásának tervezésében, szervezésében, azok
irányításában.
11. Lehetősége van önképzésre továbbképzésen való részvételre, iskolavezetéssel egyeztetve.
12. Részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken, a havi
munkaértekezleten. Amennyiben ezt elmulasztja, köteles az ott elhangzottakról (programok,
határozatok) tájékozódni.
13. Fogadóórát és szülői értekezletet tart (minimum 2-2).
A felsoroltakon kívül elvégzi azokat a feladatokat, mellyel a vezetői megbízzák, ha a feladat ellátása nem
ellentétes a Közoktatási Törvény, a KJT, a Szervezeti Működési Szabályzat.
Amennyiben mulasztást követ el, szóbeli illetve írásbeli figyelmeztetésben részesülhet, ami maga után vonhatja
a szerződés felbontását, akár azonnali hatállyal is. (Gondatlanságból bekövetkezett baleset, alkohol hatása alatt
végzett munka, felkészületlen, hanyag munkavégzés.)
2013. április 2.
_______________________
Igazgató helyettes

_________________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, és megtartásáért felelősséget vállalok.
___________________________
Munkavállaló
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8. 5. 4. Munkaköri leírás-minta – Osztályfőnök
Osztályfőnök: __________________________
Osztály:
__________________________
Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, aki felelősséget vállal a
rábízott tanulókért és az érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért úgy, hogy a tanuló egyéni fejlődési
tempójához igazítja fejlesztő munkáját. Tiszteletbe tartja az egyes tanulók emberi méltóságát,
törekedve önismeretük fejlesztésére, megszervezve az osztályban tanító pedagógusok támogatását,
igényelve a szülők közreműködését.
Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg egy évre, felmerülő probléma esetén a megbízás
visszavonható.
Az osztályfőnök feladatai a következők:
1. Pontos információval kell rendelkezni az osztálya, szociometriai képéről, az osztályon belüli
konfliktusokról, rivalizálásról, az uralkodó értékekről. Tisztában kell lennie az iskola által
preferált alapértékek fejlettségével osztálya tanulóinál.
2. Az osztályfőnöki terv összeállításánál figyelembe veszi az 1. pontban foglaltakat, valamint a
a. munkavédelem
b. tűzvédelem
c. illem,
d. önművelés
e. környezetvédelem
f. egészséges életmódra és családi életre nevelés kötelező feladatait.
3. Munkájáról félévente írásbeli beszámolót készít.
4. Rendszeresen - lehetőség szerint havi min. 1 alkalommal- látogatja osztálya tanítási óráit.
5. Szervezi, koordinálja osztálya szabadidős foglalkozásit, a közművelődési intézménybe való
látogatását.
6. Nyomon követi az osztályában tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői
házban és kortárs csoportokban.
7. Rendszeresen figyelemmel kíséri osztályának tanulóit a tanulási folyamat során,
tapasztalatairól visszajelzést ad az osztályban tanító pedagógusnak és a szülőknek.
8. Törekednie kell arra, hogy jelen legyen azokon az eseményeken, amelyeken tanulóinak
többsége az iskolában részt vesz.
Az osztályfőnök kötelessége
1. Tájékoztassa a szülőket a házi rendről, gyermekük iskolai teljesítményéről, az iskolai
pedagógiai programjáról, és törekedjen annak népszerűsítésére.
2. Tartson kapcsolatot az osztálya szülői munkaközösségének tagjaival.
3. Vállaljon felelősséget tanítványi viselkedéskultúrájáért, személyi biztonságukért, a
környezet és a tisztaság megőrzése érdekében tanúsított magatartásukért.
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4. Az osztályfőnöki órák megtartásán kívül minimum havi 4 órát kell fordítania az osztályt
érintő pedagógiai és egyéb problémák megoldására.
5. Évi 2 alkalommal saját közösségi programot szervez az osztályának.
_______________________
igazgató
Budapest, 2013. április 2.
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, megtartásáért felelősséget vállalok.
___________________________
Osztályfőnök
8. 5. 5. Munkaköri leírás-minta – Óraadó tanár
Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
18. Köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a hatályos jogszabályokba foglalt
előírásokat.
19. Köteles betartani az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb kapcsolódó
szabályzatok, valamint a munkaköri előírásait.
20. Köteles megőrizni, illetéktelen személynek ki nem szolgáltatni a információkat (az iskola
belső életével, a gyermekek személyiségi jogait sértő adatokat).
21. A tantárgyai tanítására az intézményvezetőtől kapja a megbízást egy évre. Pedagógiailag
indokolt esetben a második félévben változtatás lehetséges. Munkáját közvetlenül az
igazgató, igazgató helyettes és a munkaközösség-vezető irányítja, utasításait végre kell
hajtania.
Kollégáival együtt munkaközösségben dolgozik. A munkaközösség vezetője továbbképzési,
szakmai céllal megbízhatja feladatok ellátásával, amit végre kell hajtania.
22. A tanító / tanár az iskolába 30 perccel munkaidő előtt érkezzen, az órakezdést és befejezést a
csöngetési rendnek megfelelően vegye figyelembe. Óra után a tantermet rendben hagyja el (a
gyerekek figyelmét erre felhívja, különös tekintettel az informatika és a testnevelés órákra).
23. Feladatai végrehajtása során törekednie kell a színvonalas munkavégzésre, s mindent meg
kell tennie az oktató-nevelő munka eredményes végzéséért.
24. Tantárgya körében közre kell működnie a teljesítménymérésekben. A mérés és az eredmény
értékelését a munkaközösség-vezető útmutatásai alapján szükséges elvégeznie, együttműködve
a tantárgyi szakértőkkel.
25. A tanító / tanár munkaidőben, különösen az órán csak indokolt, hivatalos esetben
használhat mobiltelefont (informatika teremben, ebédlőben, titkárságnál folytasson
beszélgetést, ne a gyerekek között).
26. Az iskolába a hivatásának megfelelő öltözékben, ápoltan jelenjen meg, szolidan, a divat
szélsőségeitől mentesen (röv9d szoknya, mélyen dekoltált ruha kerülendő).
27. Számítógépet, laptopot munkaidőben csak a munkája hatékonyabbá tételéhez használjon.
28. Munkája során harmonikus, korrekt együttműködésre kell törekednie az intézmény minden
dolgozójával (óvoda, bölcsőde). Nyílt és korrekt kommunikációra törekedjen munkatársaival.
29. Felmondását – amennyiben nem kívánja a következő tanévet az iskolában tölteni - lehetőleg
félévkor közölje feletteseivel, kizárólag az igazgatóval történt előzetes egyeztetés után
jelentheti be a tanulóknak, kollégáknak.
30. A tanító/tanár a havi illetményét tárgyhót követő hónap 12. napjáig átutalással illetve
készpénzben veheti át, számla ellenében.
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A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően az alábbi
feladatokat kell ellátnia:
26. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. A tanmenetet az
igazgató által meghatározott időpontban – a munkaközösség-vezető véleményével – az
igazgatónak vagy az igazgató helyettesnek jóváhagyásra bemutatja. Saját tanmenettel
minden pedagógusnak rendelkeznie kell, melyet ellenőrzéskor – kérésre – be kell mutatni. A
tanítási órákra felkészül, az óravázlat a kezdő nevelőknél javasolt.
27. Adminisztratív és szervezési feladatok elvégzése, melyet a nevelő-oktató munkája tesz
szükségessé, illetve az érvényben lévő jogszabályok előírnak.
28. Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb öt napon belül
kijavítja. A témazáró dolgozatok megírását egy héttel előre jelzi a tanulóknak. A házi
feladatokat, füzeteket rendszeresen ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük
együtt értékeli (alsóban hetente, felsőben 2-4 hetente – óraszámtól függően). A tanulók
felméréseit, dolgozatait egy évig megőrzi, (a tanév végén az igazgatónak leadja azokat). Az
alsó tagozaton az írásgyakorlatokat a következő órára javítja. Hétvégére a napi szokásos
mennyiségű házi feladaton túl feladatot nem ad, csak szorgalmit.
29. Gondoskodik arról, hogy a tanulóknak 4. osztály II. félévétől megfelelő számú érdemjegye
legyen. Heti egy órás tantárgyaknál minimum 3 jeggyel kell rendelkezni a félév végéig.
30. Folyamatosan tájékoztatja a szülőket a tanuló haladásáról. 1-4. osztályban első negyedévben
írásban értékeli a tanulók munkáját. Igény esetén fogadóórát tart.
31. Az érdemjegy beírása a naplóba és az ellenőrzőbe a tárgyakat tanító pedagógus kötelessége.
32. Félévkor és év végén – az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott módon – értékeli a
tanulókat.
33. A követelményrendszer alapján humánus, megalapozott, reális, értékálló osztályzatok
kialakítására törekszik.
34. Kísérje figyelemmel a tanítványai tanulmányi munkáját, magatartását, és ha esetleges
hanyatlást tapasztal, azonnal értesítse a szülőket (ha szükséges, korrepetálási órákat tartson,
amit előzőleg az iskolavezetéssel egyeztetett).
35. Fontos a tanuló személyiségének figyelemmel kísérése, a gyermeki jogok tiszteletben tartása
(megfelelő bánásmód, hangvétel, megalázás, bántalmazás elkerülése).
36. Magánjellegű problémával csak kivételes esetben keressen meg szülőt a tanító. Ha a szülő
az iskola működésében felmerülő problémával keresné meg, akkor ezt az iskolavezetőség
felé köteles továbbítani. Iskolán kívüli programot csak az iskola vezetőségével előre
egyeztetett időpontban, és a szülők tájékoztatásával szervezhet.
37. Interneten, telefonon történő kapcsolattartás szülővel/gyerekkel csak az iskolával kapcsolatos
ügyekben megengedett.
38. Iskolánkban figyelmeztetőt és intőt csak indokolt esetben adunk (célja mindig előremutató
és építő jellegű legyen, minden esetben körültekintően járjon el). A házirend fegyelmező
intézkedései az irányadók.
39. Gondoskodik az tanított tantárgyhoz kapcsolódó dekorációjáról, szemléltető eszközök
elhelyezéséről, és azokat havonta folyamatosan frissíti.
40. Saját munkaidő nyilvántartó lapját a valóságnak megfelelően köteles vezetni.
41. Köteles az illetményével, kapcsolatos megállapodást bizalmasan kezelni.
42. Munkavégzésre megfelelő állapotban köteles megjelenni (értve ezen bármilyen külső szer –
alkohol, drog – befolyásolásától mentesen).
Oktató-nevelő munkája során közreműködik:
64

14. Kérésre részt vesz a nevelő-oktató munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken, a
havi munkaértekezleten.
15. Fogadóórát tart (minimum 2).
A felsoroltakon kívül elvégzi azokat a feladatokat, mellyel a vezetői megbízzák, ha a feladat ellátása
nem ellentétes a Közoktatási Törvény, a KJT, a Szervezeti Működési Szabályzat és a Kollektív
szerződésben foglaltakkal.
Amennyiben mulasztást követ el, szóbeli illetve írásbeli figyelmeztetésben részesülhet, ami maga után
vonhatja a szerződés felbontását, akár azonnali hatállyal is. (Gondatlanságból bekövetkezett baleset,
alkohol hatása alatt végzett munka, felkészületlen, hanyag munkavégzés.)
20__. év ___________ hó ___. nap
_______________________
Igazgató helyettes

_________________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, és megtartásáért felelősséget vállalok.
___________________________
Munkavállaló
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8. 5. 6. Munkaköri leírás-minta – Portás
Az oktató intézményben dolgozók általános kötelezettségei:
31. Köteles megtartani a Magyar Köztársaság Alkotmánya és a hatályos jogszabályokba foglalt
előírásokat.
32. Köteles megőrizni, illetéktelen személynek ki nem szolgáltatni a információkat (az iskola
belső életével, a gyermekek személyiségi jogait sértő adatokat).
Feladatköre:
 Munkáját közvetlenül az igazgató és az igazgató helyettes irányítása alatt végzi.
 Ittléte alatt biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát, az iskolába érkező külső
személyeket, szülőket, gyerekeket útba igazítja.
 A szülőket és gyermekeket megfelelő hangnemben szólítja meg, illetve felhívja a figyelmüket
a házi rend betartására.
Általános feladatok:
 Munkahelyére pontosan, munkakezdés előtt 10-15 perccel érkezik.
Munkaideje: 8:00-16:30
 Mindig tiszta, az előírásoknak megfelelő ruhát visel (iskolai nyakkendő, kitűző, ing, pulóver).
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg /értve ezen bármilyen külső szer – alkohol,
drog hatása alól mentesen/.
 Ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt egyedül csak írásbeli engedéllyel hagyhatják el.
 Gondoskodik arról, hogy az intézményben illetéktelenek ne tartózkodjanak.
 Munkaideje alatta porta bejáratát csak indokolt esetben hagyja el.
 8:30-tól felírja a későket, majd a neveket és a beszedett telefonokat a titkárságon leadja.
 8:45-után feladata az udvaron a falevelek/hó söprése, a szemét kiürítése, szükség esetén
locsolás/gyomlálás. Az intézményben felmerülő meghibásodások gyors elhárítása nap közben.
 16-16 óráig segít a szülőknek, pedagógusoknak a gyermekek hazaindulásának
koordinálásában.
A lenti cipős szekrényeknél ügyel a fegyelmezett magatartásra.
 Ügyel arra, hogy a kapun a gyerekek indokolatlanul nem menjenek ki, ne torlódjanak a
kijáratnál.
A munkakör betöltője köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri leírásban nem nevesített
feladatokat is ellátni, amit az igazgató a feladatkörébe utal (pl takarítás, festés stb…).
A munkavállaló köteles munkájával az iskola érdekeit maximálisan képviselni és az intézménnyel
szemben lojálisan viselkedni, feletteseivel a megfelelő hangnemben véleményt nyilvánítani.
Amennyiben a fenti utasításoktól eltér, annak írásbeli következménye van.
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Budapest, 2013. április 2.
_________________________
___________________________
ig. h.
ig.
A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, megtartásáért felelősséget vállalok.
________________________
munkavállaló
8. 5. 7. Munkaköri leírás-minta – Takarító
Feladatköre:
Munkáját közvetlenül az igazgató és igazgató helyettes irányítása mellett végzi, az egészségügyi,
járványügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiénés következmények betartása mellett.
A takarítás úgy szervezendő, hogy a gyermekeket ne zavarja. A gyermekeket, szülőket megfelelő
hangnemben szólítja meg, illetve felhívja a figyelmet a balesetveszélyre, az eszközök rendeltetésszerű
használatára.
A munkahelyére pontosan érkezik - a heti időbeosztás függvényében.
Munkaideje: 7:00-15:00 illetve 10:30-18:30 (heti váltásban)
Betegség esetén köteles már aznap reggel a titkárnőt vagy az igazgatót értesíteni.
Napi takarítási feladatok (a takarítás nyitott ablaknál történik):
- a szemetet összegyűjti, szeméttárolóba szállítja,
- fertőtlenítős vízzel felmossa a fürdőszobát, a közlekedő folyosót, a felnőtt wc-t,
- kisúrolja és fertőtleníti a mosdókat, gyermek wc-ket, (utána szárazra törli)
- a termek takarítását szellőztetéssel és portörléssel (vizesen) kezdi, a polcokat minden nap
letörli
- a hétfői és pénteki napon a portörlésre fokozottan figyel,
- a tanteremajtók üvegfelületét és a padokat minden nap áttörli,
- a felmosás előtt alaposan felsöpör, a vizes felmosás szigorúan csak tiszta vízzel történhet!
Minden helyiségben külön tiszta felmosó vizet használ.
- a tantermek, a mosdók, a dühöngők rendbetétele után a lépcsőház felsöprésével és
felmosásával zárja a munkáját,
- napi munkájához tartozik: tornaterem előtti rész, informatika terem és az öltözők.
- a helyiségekben a munka végeztével ellenőrzi az ablakokat, ha szükséges, becsukja azokat.
- a szőnyegeket minden nap kiporszívózza (iroda, zsibongó).
Heti takarítási feladatok:
- elvégzi a fertőtlenítős nagytakarítást a tantermekben,
- lemossa a csempéket a mosdókban,
- péntek délután kiporszívózza a dühöngőben és a lépcsőházban a szőnyegeket,
- köteles a bútorok (ülőgarnitúra a lépcsőházban is) mögött és a radiátorok alatt is portalanítani.
- virágok portalanítása
- titkárság, lépcsőház portalanítása
- bejárat ablakainak tisztítása
Negyedéves takarítási feladatok:
- bútorokat, szekrényeket vegyszeresen kitisztítja,
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-

lepókhálózza és portalanítja a falakat,
lemossa az ajtókat, ablakokat, radiátorokat
lesikálja a lépcsőt

Általános rendelkezések:
- felel az iskola rendjéért, tisztaságáért,
- naponta ellenőrzi és pótolja a wc papírokat a wc-kben,
- a takarítási utasításokat maradéktalanul betartja,
- a havi jelenléti ívet hitelesen, pontosan vezeti, azt hónap végén az igazgató helyettesnek leadja.
- külön takarítóeszközt kell használnia a tantermekben és a fürdőszobákban,
- egy vödör fertőtlenítős folyadékkal csak egy helyiségben moshat fel,
- a takarítóeszközöket használat után ki kell mosni, és tisztán a tisztítóeszközökkel együtt kell
elhelyezni az erre kijelölt zárt helyre,
- a tisztító- és fertőtlenítőszereket a mindenkori közegészségügyi előírásnak megfelelően kell
alkalmazni, gondosan kell elzárni a takarítószekrényben.
-

Interneten, telefonon történő kapcsolattartás szülővel/gyerekkel csak az iskolával kapcsolatos ügyekben
megengedett. A közösségi portálokon (pl. facebook) való kapcsolattartás kerülendő!

A munkakör betöltője köteles a munkaköréhez kapcsolódó, a munkaköri leírásban nem, nevesített
feladatokat is ellátni, amit az igazgató a feladatkörébe utal.
Amennyiben a napi munkáját maradéktalanul nem végzi el, napi díjának a munkáltató csak a felét
köteles kifizetni.
A takarító köteles munkájával az iskola érdekeit maximálisan képviselni, és az intézmény felé
lojálisan viselkedni, valamint feletteseivel a megfelelő hangnemben beszélni.
2013. április 2.
_____________________________
igazgató helyettes

____________________________
igazgató

A munkaköri leírásban foglaltakat tudomásul vettem, és megtartásáért felelősséget vállalok.
________________________________
munkavállaló
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9. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést azok a pedagógusok kapják, akik leginkább
megfelelnek az alábbiaknak:
Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:
 sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,
 órai munkáját magas színvonalon végzi,
 eredményesen készíti föl diákjait a felvételire,
 szükség esetén részt vesz a felzárkóztató tevékenységben,
 aktívan részt vesz a munkaközösség szakmai munkájában,
 rendszeresen részt vesz a háziversenyek szervezésében és lebonyolításában,
 kihasználja a továbbképzési és az önképzési lehetőségeket,
 tanfolyamokat, előkészítőket szervez és vezet,
 eredményes ifjúságvédelmi tevékenységet végez.
Bekapcsolódik a szakmai munka folyamatos megújításába, azaz:
 részt vesz a pedagógiai program, a működési szabályok elkészítésében és bevezetésében,
 részt vesz a helyi tantervek előkészítésében, csiszolásában és bevezetésében,
 részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú
munkájában.
Folyamatosan részt vesz a széleskörű tehetségfejlesztésben és tehetséggondozásban, a felzárkóztatásra
szoruló tanulók fejlesztésében, illetve a többlettanítással kapcsolatos feladatait eredményesen végzi:
 hatékonyan bekapcsolódik a versenyek szervezésébe és lebonyolításába,
 befektetett tevékenységét széleskörű eredményei visszaigazolják,
 folyamatos verseny-előkészítő tevékenységet folytat.
Osztályfőnöki munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:
 következetes osztályfőnöki munkát végez, követelményeit igényesen fogalmazza meg, és
konzekvensen megköveteli,
 eredményes konfliktus-kezelő stratégiát alakít ki,
 jó színvonalú közösség-alkotó tevékenységet folytat,
 adminisztrációs tevékenységét pontosan és időben elvégzi,
 e tevékenység megítélésekor kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenységét befejező
kollégák munkájának értékelése.
Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz:
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rendszeresen részt vállal az iskolai rendezvények előkészítésében és szervezésében, azokon
rendszeresen megjelenik,
érdeklődési területének megfelelően részt vállal a diákok szabadidős programjainak
szervezésében,
részt vesz az iskola arculatának formálásában,
tanítványainak kirándulást, sportrendezvényeket, tárlatlátogatást, stb. szervez.

A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből legföljebb 15%-ban részesedhetnek
az iskola nem pedagógus dolgozói.

10. A pedagógiai munka ellenőrzésének rendje
A pedagógiai - nevelő, oktató - munka belső ellenőrzésének feladatai:
 biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű működését
 segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok
munkavégzéséről,
 szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő- és oktató munkájával
kapcsolatos belső és külső értékelések készítéséhez.
A vezetői ellenőrzés rendjét részletesen a tanév programja tartalmazza. A nevelő-oktató munka belső
ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is.
A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az
igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az ellenőrzési
terv tartalmazza.
Az ellenőrzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti
ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt.
A nevelő-oktató munka ellenőrzésére jogosultak:
- az igazgató
- az igazgatóhelyettes
- a munkaközösség vezetők
- szakértők
Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az
igazgatóhelyettes munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás.
Az igazgatóhelyettes ellenőrzési tevékenységét a vezetői feladatmegosztásból következő saját
területén végzi.
A munkaközösség vezetők tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az illetékes igazgatóhelyettest.
Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival
meg kell beszélni.
Az általánosítható tapasztalatokat – a feladatok egyidejű meghatározásával – tantestületi értekezleten
összegezni, értékelni és írásban rögzíteni kell.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
 tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők),
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 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.
Az ellenőrzés formái:
 óra- és foglalkozáslátogatás,
 dokumentumelemzés,
 beszámoltatás,
 céljellegű vagy tematikus vizsgálat,
 eredményvizsgálatok, mérések,
 az iskola működési feltételeit biztosító (pénzügyi, ügyviteli, stb.) ellenőrzés.

11. Tájékoztatás módja az SzMSz-ről és a PP-ről
Az iskola Pedagógiai Programja, SzMSz-e, Házirendje megtalálható:
igazgatói irodában, könyvtárban, titkárságon.
Megtekinthető: kölcsönzési időben a könyvtárban
Felvilágosítást ad: igazgató, igazgatóhelyettes

MEGISMERÉSI ZÁRADÉK
Az SZMSZ elfogadása után nyilvános kihirdetésre kerül és felkerül az intézmény honlapjára.
Nyomtatott példányai megtekinthetők a tanári szobában és az iskola könyvtárában.
A dolgozók a közzétételt követő egy héten belül aláírásukkal jelzik, hogy az SZMSZ tartalmát
megismerték.
A dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az SZMSZ-t véleményezzék, módosulására javaslatot
tegyenek.
Budapest, 2013. március 28.
…………………………

Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató
igazgató
Nyilatkozat
A Szabó Magda Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Szülői Munkaközösségének
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési
szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. Az SzMK
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elnöksége az adatkezelési szabályzat módosítását 2013. március 27-i ülésén megtárgyalta, annak
módosítási javaslatával egyetért.
Budapest, 2013. március 28.
……….………………………….
Szülői Munkaközösség elnöke
Nyilatkozat
A Szabó Magda Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és
felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és működési szabályzat
elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat az SzMSz módosítását
2013. március 27-i ülésén megtárgyalta, az SzMSz módosítási javaslatát elfogadta. A diákönkormányzat
a tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendjét szabályozó
SzMSz-rendelkezésekhez egyetértését adja.
Budapest, 2013. március 27.
………………………………
a diákönkormányzat vezetője
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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak.
2. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a
magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai
adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de
ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes.
3. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős.
Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi
pontokban részletezett módon.
4. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban
szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
a)

az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:




b)

igazgatóhelyettesek,
gazdasági ügyintéző,
iskolatitkár,

a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:







igazgatóhelyettesek,
gazdasági ügyintéző,
iskolatitkár,
osztályfőnökök,
napközis nevelők,
gyermek- és ifjúság védelmi felelős,

5. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett
esetekben:
a) az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait
továbbíthatja:
 igazgató,
 igazgatóhelyettes
 gazdasági ügyintéző,
 iskolatitkár,
 stb.
b) az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel
összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak
az intézmény igazgatója továbbíthatja.
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6. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:










a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a
közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskolaegészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény,
szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a
tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő
részére az intézmény igazgatója;
a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény,
a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatóhelyettese;
a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény,
a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár;
a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat
intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;
a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

7. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A
személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján
összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként
kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának
vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.
8. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli
szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek
kezeléséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős.

1.sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a nevelőtestület
véleményének meghallgatásával, az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi.
Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az általános iskola nevelési-oktatási céljai határozzák meg. Ennek
érdekében feladata biztosítani a tanulók és tanárok számára azokat az információhordozókat, amelyek
fontos szerepet töltenek be az oktató-nevelő munka folyamatában.
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A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő dokumentumok
tartoznak a könyvtár főgyűjtőkörébe.
Ide soroljuk az írásos, nyomtatott dokumentumtípusok közül a kézikönyveket, segédkönyveket, házi
olvasmányokat, a tankönyvekben és egyéb oktatási segédletekben ajánlott olvasmányokat, az
óravezetés menetében munkáltató eszközként használatos műveket, a tananyagot kiegészítő vagy
ahhoz közvetve kapcsolódó ismeretközlő- és szépirodalmat, periodikumokat, a tanítást-tanulást segítő
egyéb, nem nyomtatott ismerethordozókat.
A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségleteknek megfelelő dokumentumok a könyvtár
mellékgyűjtőkörébe tartoznak.
Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére szolgáló
ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen vállalhatja.
Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai szempontból:
I. Írásos, nyomtatott dokumentumok:
- könyv
- periodika
- brosúra
- kotta
II. Kéziratok
III. Audiovizuális ismerethordozók:
- hangzó dokumentumok
- hangos-, képes dokumentumok
IV. Egyéb információhordozók
A beszerzés forrásai:
Az iskolai könyvtár állományba vétel, ajándék, csere útján gyarapszik.
Semmilyen úton nem kerülhetnek azonban az állományába gyűjtőkörébe nem tartozó dokumentumok.
A gyűjtés szintje és mélysége:
Az általános iskolai könyvtár gyűjtő köre alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed. Kiemelten
kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott házi- és ajánlott olvasmányokat, a munkáltató
eszközként használható műveket.
A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó szép- és ismeretközlő irodalom tartalmi
teljességgel, de válogatással gyűjtendő.
Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható tudományterületek
enciklopédikus szintű gyűjtése, a szépirodalmi művek közül a tananyagban szereplő írók, költők
válogatott művei, továbbá antológiák, szöveggyűjtemények, iskolai ünnepélyek, műsorok készítéséhez
felhasználható műsorfüzetek, gyűjteményes kötetek beszerzése élvez elsőbbséget.
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SZÉPIRODALOM
A gyűjtés terjedelme és szintje:

A gyűjtés mélysége:

Átfogó lírai, prózai, drámai
antológiák a világ- és a magyar
irodalom bemutatására.

- a teljesség igényével

Az általános iskolai tananyagnak
megfelelően a házi- és ajánlott olvasmányok.

- kiemelten

A tananyagban szereplő szerzők
válogatott művei, gyűjteményes kötetei.

- teljességgel

A magyar és külföldi népköltészetet
és meseirodalmat reprezentáló antológiák,
gyűjteményes .kötetek.

- teljességre törekvően

A kiemelkedő, de a tananyagban nem
szereplő kortárs alkotók művei.

- erős válogatással

Tematikus antológiák.

- válogatással

Regényes életrajzok, történelmi regények.

- válogatással

Gyermek- és ifjúsági regények,
elbeszélés és verseskötetek.

- válogatással

Az iskolában tanított nyelvek
olvasmányos irodalma.

- erős válogatással

A nemzetiségi tanulók anyanyelvi
művelődését segítő irodalom.

- a magyar nyelvű szépirodalmi
művekre vonatkozó
szempontok szerint

ISMERETKÖZLŐ IRODALOM
A gyűjtés terjedelme és szintje:
Alap- és közép szintű általános lexikonok,
enciklopédiák.

A gyűjtés mélysége:
- teljességgel
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A tudományok, a kultúra, a hazai és az
egyetemes művelődéstörténet:
- alapszintű összefoglalói
- középszintű összefoglalói

- teljességgel
- teljességre törekvően

A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó,
a tudományok egészét vagy azok részterületét bemutató:
- alapszintű szakirányú segédkönyvek
- teljeséggel
- közép szintű szakirányú segédkönyvek
- válogatva
A tantárgyak (szaktudományok)
- alapszintű elméleti és történeti összefoglalói
- középfokú elméleti és történeti összefoglalói

- teljesség igényével
- válogatva

Munkáltató eszközként használatos művek:
- alapszintű ismeretközlő irodalom
- közép szintű ismeretközlő irodalom

- kiemelten
- válogatva

A tanult tárgyakban való elmélyülést
és a tananyagon túlmutató tájékozódást
- erős válogatással
segítő alap- és közép szintű ismeretközlő irodalom.
Érvényben lévő általános iskolai tantervek,
tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok.

- teljességgel

Pályaválasztási útmutató,
- teljességre törekvően
felvételi követelményeket tartalmazó kiadványok.
Az iskolában oktatott nyelvek tanításához
felhasználható idegen nyelvű segédletek.

- válogatva

Helyismereti, helytörténeti kiadványok
- II. kerületre vonatkozóan
- Budapestre vonatkozóan

- teljességgel
- válogatva

Az iskolatörténettel, az iskola életével
kapcsolatos dokumentumok.

- teljességgel
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Pedagógiai gyűjtemény:
Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést
segítő pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, alapvető nevelés elméleti kézikönyvek,
neveléstörténeti összefoglalások, a közoktatással kapcsolatos dokumentumok, a családi életre
neveléssel, az értelmi neveléssel, a személyiség-formálással kapcsolatos alapvető munkák, tanári
kézi-könyvek, tantárgyi módszertani segédkönyvek), a pedagógia határtudományai közül az
alapvető pszichológiai irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia, jog, közigazgatás irodalmát
enciklopédikus szinten, illetve azon műveket, melyek szoros kapcsolatban vannak a napi
pedagógiai gyakorlattal.

A könyvtáros segédkönyvtára:
A tájékoztató munkához kézi- és segédkönyvek mellett válogatva gyűjtendők az általános és a
szakbibliográfiák, könyvtári katalógusok, a könyvtári feldolgozó munkához a gyarapítás,
nyilvántartás, bibliográfiai leírás, osztályozás, katalógusszerkesztés szabványait, szabályzatait
tartalmazó segédletek tartalmi teljességgel gyűjtendők a könyvtári munka módszertani segédletei
teljességgel gyűjtendők az iskolai könyvtár állományára vonatkozó alapjegyzékek,
mintakatalógusok, tantárgyi bibliográfiák, az OPKM és az FPI iskolai könyvtárakkal kapcsolatos
módszertani kiadványai

Hivatali segédkönyvtár:
Az iskola vezetősége részére gyűjtendő az iskola nevelőmunkájának irányításához az igazgatás, a
gazdálkodás és az ügyvitel körébe tartozó legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények.

Periodika gyűjtemény:
Válogatással gyűjtendők a tanítás-tanulás folyamatában felhasználható gyermek- és ifjúsági lapok,
tudományos és művészeti folyóiratok, az anyanyelvi művelődést segítő periodikumok, pedagógiai,
pszichológiai folyóiratok, a tantárgyak módszertani folyóiratai, a könyvtári szakmai folyóiratok.

Audiovizuális gyűjteménv:
A különböző tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató illetve ismeretterjesztő
dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott.

2.

sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat
1. A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használhatják.
Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is igénybe veheti
a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
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Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg
megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.

a

munkaviszony

kezdetekor

automatikus,

A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokat kéri:






név (asszonyoknál születési név),
születési hely és idő,
anyja neve,
állandó lakhely, illetve ideiglenes lakcím, ha az helyi vagy környékbeli,
személyi igazolvány vagy útlevél száma.

Az adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni az intézménynek.
A tanulóknak az iskolából történő eltávozási szándékáról az igazgató tájékoztatja a könyvtáros
tanárt. A nyugdíjba vonuló vagy más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött
anyagokat az intézményből való eltávozásuk előtt leadják.
Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olvasóval
való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartásokhoz illetve tartozás esetén a végrehajtási
eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerülnek.
2. A könyvtárhasználat módjai





helyben használat,
kölcsönzés,
könyvtárközi kölcsönzés,
csoportos használat

2.1 Helyben használat
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:



a kézikönyvtári állományrész,
a különgyűjtemények: audiovizuális (AV) anyagok, elektronikus dokumentumok, muzeális
dokumentumok, folyóiratok (legutolsó számok)

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt
esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad:





az információk közötti eligazodásban,
az információk kezelésében,
a szellemi munka technikájának alkalmazásában,
a technikai eszközök használatában.
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2.2 Kölcsönzés
o A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni.
o Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
o A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
időtartamra. A kölcsönzési határidő egy – indokolt esetben két – alkalommal meghosszabbítható
újabb három hétre. A több példányos kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési határideje és
hosszabbítása szükség esetén négy hét lehet. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
A kölcsönzési határidő lejárta után egy hét határidőt ad a könyvtár, amely után a dokumentumokat
késve visszahozó tanulók dokumentumonként és munkanaponként 10 Ft késedelmi díjat fizetnek a
könyvtárnak, amely díjak összegét a könyvtár a tanév végén könyvtári dokumentum vásárlására
fordítja. A könyvtárral szemben fennálló türelmi időn felüli késedelem, tartozás ideje alatt a
kölcsönzés nem vehető igénybe.
Az iskolából távozó, illetőleg az érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony megszűnésének
időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat
vissza kell szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű dokumentumot az
anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvekkel kapcsolatos
szabályokat SzMSz-ünk 4. sz. melléklete tartalmazza.
Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó
köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel pótolni.
A könyvtár nyitva tartási ideje
Az adott tanévben maghatározott. A könyvtárban kifüggesztve.
2.3 Könyvtárközi kölcsönzés
A gyűjteményünkből hiányzó műveket - olvasói kérésre - más könyvtárakból meghozatjuk. Az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer - szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű
kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybe vevő olvasót terheli, más
esetben a szolgáltató könyvtár díjszabása alapján, plusz a postaköltség.
A kérés indításakor az olvasót minden esetben tájékoztatni kell e tényről, illetve nyilatkoznia kell a
térítési díj vállalásáról.
2.4 Csoportos használat
Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az
osztályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórákat,
foglalkozásokat tarthatnak.
A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett
ütemterv szerint kerül sor.
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A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.
3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai







információszolgáltatás,
szakirodalmi témafigyelés,
irodalomkutatás,
ajánló bibliográfiák készítése
internet-használat
fénymásolás (a szerzői jogok figyelembe vételével)

3. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

Katalógusszerkesztési szabályzat
1. A könyvtári állomány feltárása
Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A
könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi
(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza:
 raktári jelzet
 bibliográfiai és besorolási adatokat
 ETO szakjelzeteket
 tárgyszavakat
1.1 A dokumentumleírás szabályai
A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai leírás)
és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok).
A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrása
minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egyszerűsített
leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra ugyanazok szabályok
érvényesek.
A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:









főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat
szerzőségi közlés
kiadás sorszáma, minősége
megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve
oldalszám+ mellékletek: illusztráció; méret
- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám
megjegyzések
kötés: ár
ISBN szám
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A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét.
Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük:
 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe)
 cím szerinti melléktétel
 közreműködői melléktétel
 tárgyi melléktétel
1.2 Raktári jelzetek
A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet rávezetjük a
dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. A szépirodalmi művek raktári jelzete
a betűrendi jel, azaz Cutter-szám.
A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja.
Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre.
1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa
A tételek belső elrendezése szerint:
- betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján)
- tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus)
Dokumentumtípusok szerint:
- könyv
Formája szerint:
- digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével

4. sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez

Tankönyvtári szabályzat
I. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:



a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint
az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan
felülvizsgál és frissít. Amennyiben tankönyvet szeretne rendelni, vagy részletesen keresni a
tankönyvek között, megteheti a Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu) Tankönyvi
Adatbázis-kezelő Rendszerében a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímen.

II. Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás kötelezettségének:
1. Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett
tankönyveket kapják meg használatra.
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2. Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján
használják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek
arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja.
Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem
használja folyamatosan, a tanév végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő
dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola részére
tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós
tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására
kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár
állományába kerül.
4. A kölcsönzés rendje
A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz,
feladatgyűjtemény) szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a
könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek
használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:

NYILATKOZAT
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:
 Az iskolai könyvtárból a 2012/13.-as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből
beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt
aláírásommal igazoltam.
 2013. június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós
tankönyveket
 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik
vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más
forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni.
Sorszám

Aláírás

osztály

A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve
tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből,
megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az
iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb.
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
5. A tankönyvek nyilvántartása
Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár” elnevezéssel kezeli az ingyenes
tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket.
Évente leltárlistát készít:
 az egyedi kölcsönzésekről (folyamatos)
 a napköziben és a tanulószobán letét létrehozása (szeptember)
 összesített listát az újonnan beszerzett tankönyvekről (szeptember-október)
 összesített listát készít a készleten lévő még használható tankönyvekről (június 15-ig)
 listát készít a selejtezendő tankönyvekről (október-november)
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listát készít a könyvtárban található 25%-ból beszerzett kötelező és ajánlott
olvasmányokról

4. Kártérítés
A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot
stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan
elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban
legyen. Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:
 az első év végére legfeljebb 25 %-os
 a második év végére legfeljebb 50 %-os
 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 a negyedik év végére 100 %-os lehet.
Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló,
illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt
az iskolának megtéríteni.
Módjai:
1. ugyanolyan könyv beszerzése
2. anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára
Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a
tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A
tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a
kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott
kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.
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