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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja
A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. §-ában foglalt felhatalmazás alapján történik.
A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti
felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket
jogszabály nem utal más hatáskörbe.
A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati
rendszerét tartalmazza.
A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények,
kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:
•
•
•
•
•
•
•
•

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
22/2013. (III.22.) EMMI rendelet
2011. évi XLI. törvénymódosítás a nemdohányzók védelméről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról
17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás,
a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
21/2015. (IV.17.) EMMI rendelet
1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése

Jelen szervezeti és működési szabályzatot a fenntartó Egri Főegyházmegye hagyja jóvá.
Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más
érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény
honlapján.
1.3. A szervezeti és működési szabályzat személyi és időbeli hatálya
A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletét képező szabályzatok, igazgatói
utasítások betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező
érvényű. A szervezeti és működési szabályzat a fenntartó jóváhagyásának időpontjával lép
hatályba, és határozatlan időre szól.
A szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik
kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg
igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.

3

2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI, FELADAT-ELLÁTÁSI RENDJE
2.1. Adatok
Alapító okirat
Kelte:
Eger, 2012. május 30.
Száma:
77/2012/05.30/5.
Az intézmény típusa:
Az intézmény neve és székhelye:

8 évfolyamos általános iskola
Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola
3535 Miskolc, Móra Ferenc u. 1/a.
Az intézmény elektronikus levélcíme:
szentferencmiskolc@gmail.com

Az elektronikus postafiókhoz hozzáférési jogosultsággal rendelkezik:
3. az intézmény vezetője,
4. az iskolatitkár, és a
5. honlap szerkesztésével megbízott személy.
Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által
megbízott igazgató látja el.
Az intézmény szervezeti egységgel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
Az intézmény vállalkozási feladatot nem végezhet.
A Knt. 24.§ (3) bekezdésének megfelelően az intézmény helyiségeiben, területén pártpolitikai
célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. Az alatt az idő alatt, amíg az
iskola ellátja a tanulók felügyeletét az előbb említettekkel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység nem folytatható.
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Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok
8520
852010
852000
852011

852012

852013
852021

Alapfokú oktatás
Alapfokú oktatás
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
- tehetséggondozás, felzárkóztatás,
- két tanítási nyelvű oktatás (magyar angol),
- idegen nyelv (angol) emelt szintű oktatása
- iskolaotthonos oktatás szervezése,
- képesség-kibontakoztató felkészítés,
- integrációs felkészítés
- szakkörök, sportkörök szervezése,
- informatika emelt szintű oktatása
Az iskolai könyvtár alapfeladata:
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) tanórai foglalkozások tartása,
d) az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
könyvtári dokumentumok kölcsönzése beleértve a tartós tankönyvek,
segédkönyvek kölcsönzését.
Sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt
nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyxlexia,
dysgraphia, dyscalculia) tanulók integrált formában történő nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5 – 8 évfolyamon)
- tehetséggondozás, felzárkóztatás,
- két tanítási nyelvű oktatás (magyar angol),
- idegen nyelv (angol) emelt szintű oktatása
- iskolaotthonos oktatás szervezése,
- képesség-kibontakoztató felkészítés,
- integrációs felkészítés,
- szakkörök, sportkörök szervezése,
- informatika emelt szintű oktatása
Az iskolai könyvtár alapfeladata:
a) gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és
rendelkezésre bocsátása,
b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
c) tanórai foglalkozások tartása,
d) az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
könyvtári dokumentumok kölcsönzése beleértve a tartós tankönyvek,
segédkönyvek kölcsönzését.
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852022

852023
8559
855911
855912
855913
855914
855915
855916
855937
8560
856099
5590
561000
562100
5629
562913
562917
6820
682001
682002
9101
910121
910122
910123
9312
931204
89044
890441
890442

Sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, pszichés fejlődés zavarai miatt
nevelési és tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyxlexia,
dysgraphia, dyscalculia) tanulók (ingegrált és szegregált formában történő) nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5 – 8 évfolyamon)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5 8 évfolyamon)
M.n.s. egyéb oktatás
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Egyéb szálláshely szolgáltatás
Éttermi mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Iskolai intézményi étkeztetés (1-8 évfolyamon)
Munkahelyi étkeztetés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Könyvtári, levéltári tevékenység
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Sporttevékenység és támogatása
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
Közfoglalkoztatás
Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú közfoglalkoztatás)
Közhasznú foglalkoztatás (bérpótló juttatások, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás)
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3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK, IRATKEZELÉSÉNEK JELLEMZŐI
3.1. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre
Az intézmény az Egri Főegyházmegye által megállapított költségvetés alapján önálló
gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó
hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége
mellett.
Az intézmény a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén
látja el, a Fenntartó által jóváhagyott költségvetési kereten belül önálló bérgazdálkodást
folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a Fenntartó jóváhagyása nélkül nem
vállalhat.
Az intézmény székhelyét képező épület és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata gyakorolja. Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlésének IV-93/2681/2012. sz. határozatának 1. sz. melléklete szerint az intézmény
székhelyét képező épületet, a telket és a feladatellátáshoz szükséges ingóságot
(berendezéseket, felszereléseket, taneszközöket, informatikai eszközöket) leltár szerint
használatra az Önkormányzat átadta az intézmény számára. Az intézmény által vásárolt
tárgyi eszközök és készletek felett tulajdonosként az intézmény vezetője rendelkezik.
Az intézmény az általa használt ingatlanok tulajdonjogát nem ruházhatja át, illetve az
ingatlanokat az illetékes tulajdonos és a Fenntartó hozzájárulása nélkül nem terhelheti meg,
nem adhatja bérbe. Az intézmény igazgatója a rábízott vagyon felhasználásáról évente
beszámolót ad a Fenntartónak, az intézmény átmeneti szabad kapacitását az igazgató az
alaptevékenység sérelme nélkül a Fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni vagy egyéb
módon hasznosítani.
3.2. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása
Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a gazdaságvezető látja
el. Az intézmény önállóan rendelkezik a költségvetés kiemelt előirányzatai felett – személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, felhalmozási, felújítási kiadások
– vonatkoztatásában. Az intézmény vezetőjének döntése és a munkavállalók munkaköri
leírásában meghatározottak alapján a gazdasági ügyintéző érvényesítésre, szakmai teljesítés
igazolására, bérszámfejtésben, könyvelésben való részvételre, a térítési díjak beszedésére, a
házipénztár kezelésére jogosult. Az intézmény vezetője kötelezettségvállalási és
utalványozási joggal rendelkezik; ellenjegyzésre a gazdaságvezető jogosult. Ellenjegyzési
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági
szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.
3.3. Az intézményi étkeztetés biztosítása
Az intézmény melegítő konyhát működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó
hagyja jóvá. Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével – a
jogszabályok és a fenntartó határozata rögzíti.
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A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5)
bekezdésében meghatározottak szerint 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra jogosult családok gyermekei számára 100%-os, a 3 vagy többgyermekes
családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók részére 50%-os támogatást kell
biztosítani, amennyiben a kedvezményre jogosító érvényes igazolások másolatát a szülő
leadja.
3.4. Iratkezelés szervezeti rendje, feladat- és hatáskörök
Nkt. 43.§, 335/2005. (XII.29.) Korm. Rendelet 3. § (3) bek.
3.4.1. Az intézmény ügyvitelének rendje
Az ügyvitellel kapcsolatos fogalmak
Ügykör azon ügyek összessége, csoportja, mely az iskola életéhez, tevékenységéhez,
illetve az iskolai tevékenységben közreműködő személyekhez kapcsolódik.
Az ügykörbe tartozó ügyek megoldásáról az intézmény vezetője által kijelölt illetékes iskolai
dolgozónak kell gondoskodni.
Az iskola főbb ügykörei:
• vezetési ügykör
• igazgatási ügykör
• nevelési, oktatási ügykör
• gazdasági ügykör
• személyi, dolgozói ügykör
• tanulói ügykör
Az ügyvitel az iskola hivatalos ügyeinek intézésében kifejtett tevékenység.
Az ügyvitel és az ügyiratkezelés irányítása, felügyelete
Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket
kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény igazgatója, valamint az általa
kijelölt igazgatóhelyettes felügyeli, irányítja az alábbiak szerint:
a) igazgató
• elkészíti és kiadja az iskola ügyviteli és iratkezelési szabályzatát;
• jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására; (ha ezt az igazgató fenntartja
magának)
• jogosult kiadványozni;
• kijelöli az iratok ügyintézőit;
• meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét.
b) igazgatóhelyettes
• az igazgató távollétében jogosult az iskolába érkező küldemények felbontására;
• az igazgató távollétében jogosult a kiadványozásra;
• az igazgató távollétében kijelöli az iratok ügyintézőit;
• irányítja és ellenőrzi az iskolatitkár (titkárság) munkáját;
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Az ügyvitel és az ügyiratkezelés személyi feltételei
Az iskolai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezése, intézése, az ügyeket
kísérő iratkezelés, az alábbiak feladata:
a) Iskolatitkár (titkárság)
• köteles munkáját az iratkezelésre vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat
előírásai alapján végezni;
• köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
feladatai:
− a küldemények átvétele;
− a küldemények felbontása; (ha az igazgató ezt a munkakörébe utalja)
− az iktatás;
− az esetleges előiratok csatolása
− az iratok mutatózása;
− az iratok belső továbbítása az ügyintézőkhöz;
− a kiadványok tisztázása, sokszorosítása;
− a kiadványok továbbítása, postai feladása, kézbesítése, illetve átadása a kézbesítőnek;
− a határidős iratok kezelése és nyilvántartása;
− az elintézett ügyek iratainak irattári elhelyezése;
− az irattár kezelése, rendezése;
− közreműködés az irattári anyag selejtezésénél és levéltári átadásánál.
b) Iskolai segéderő
• felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső továbbításáért;
• munkáját az iskolatitkár útmutatása és irányítása szerint végzi;
• felelős a kézbesítőkönyv megőrzéséért;
feladata:
− a küldemények kézbesítése;
− a kézbesítő könyv aláíratása a címzettel
c) Elektronikus úton érkező információ, levél, utasítás
Az elektronikus úton érkező leveleket köteles az igazgatóhelyettes nyomtatott formában az
illetékesnek átadni a megérkezés napján, és azt a továbbiakban beérkező levélként kell
kezelni.
Az iratokkal, ügyekkel kapcsolatos feladatok
a) Az igazgató a küldeménnyel kapcsolatos ügyek elintézésére az iskola dolgozói közül
ügyintézőt jelöl ki, és ezt az iraton jelzi (szignálja).
b) Az ügyintéző kijelölésével egy időben az igazgató:
− meghatározza az elintézés határidejét;
− esetlegesen utasításokat ad az elintézés módjára (pl.: lássa; megbeszélni)
c) Az igazgató által szignált iratokat az iskolatitkár köteles haladéktalanul bevezetni az
iktatókönyvbe (nyilvántartókönyvbe) és eljuttatni azokat a kijelölt ügyintézőhöz.
d) Az ügyintéző az ügyeket haladéktalanul, érkezési sorrendben, illetve határidejük
figyelembevételével köteles elintézni.
e) Az ügyintézés határideje:
− a tanulókkal kapcsolatos ügyekben legkésőbb az iktatás napjától számított 10 nap;
− az iskola működésével kapcsolatos ügyekben az iskola igazgatója dönt a határidőről.
Amennyiben az igazgató másképp nem rendelkezik, az elintézés határideje legkésőbb az
iktatás napjától számított 7 nap.
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f) Az ügy elintézése történhet személyesen vagy telefon útján is, ez esetben a beszélgetés,
elintézés időpontját, a beszélgető partner nevét, beosztását az ügyintézés eredményét az
iratra rá kell írni, és azt az ügyintézőnek alá kell írnia.
g) Az ügy elintézése után (legkésőbb az elintézés határidejének napjáig) az iratot - az
esetleges kiadványozásra szánt kézirattal együtt - az ügyintéző köteles visszajuttatni az
iskolatitkárnak. Iktatott irat esetén az irat visszavételét az iktatókönyvbe be kell jegyezni.
h) Az iskolatitkár köteles az ügyintézésre kiadott iratokat és az elintézések határidejét
számon tartani, és amennyiben az ügyintézés a határidőig nem történik meg, azt az
igazgatónak jelentenie kell.
i) Amennyiben az ügy elintézése után az ügyirattal kapcsolatban további intézkedés várható,
az ügyintézőnek újabb határidőt kell kitőznie, és ezt fel kell tüntetni az iraton. Az ilyen iratot
az iskolatitkárnak határidő-nyilvántartásba kell elhelyeznie, és az intézkedés megtörténtekor
vagy a határidő lejártakor az ügyiratot újra el kell juttatnia az ügyintézőhöz.
Felvilágosítás hivatalos ügyekben, adatszolgáltatás
a) Az iskola ügyeivel kapcsolatos bármilyen érdemi felvilágosítást csak az intézmény vezetője,
vagy az általa kijelölt dolgozó adhat.
b) Hivatalos szervek részére információkat, adatokat csak írásos megkeresés alapján lehet
kiadni, rendelkezésre bocsátani. (az 1993. évi LXIX törvény 2 számú melléklete alapján)
c) A személyesen benyújtott iratok átvételét – kérelemre - igazolni kell, az igazolásul
felhasznált másolat lebélyegzésével aláírásával. Az irat és annak másolatának egyezőségéről
az igazolás előtt gondosan meg kell győződni.
d) Ha az ügyet telefonon, vagy személyes tájékoztatással lehet intézni, akkor annak lényegét,
az elintézés határidejét az ügyiratra rá kell vezetni.
e) Az iskolai ügyek intézésekor, illetve azokról való felvilágosítás során ügyelni kell arra, hogy
a személyiségi jogok, valamint az adatvédelmi törvény rendelkezései ne sérüljenek.
A küldemények átvétele és felbontása
- Az iskolába érkező küldemények postai átvételére az alábbi dolgozók jogosultak:
o igazgató;
o igazgatóhelyettesek;
o gazdaságvezető;
o iskolatitkár;
- Az iskolának személyesen benyújtott iratok átvételére az iskola igazgatója,
igazgatóhelyettesei és iskolatitkára jogosult. A személyesen benyújtott iratok
átvételét kérelemre igazolni kell.
- Amennyiben a küldemény címzéséből megállapítható, hogy az nem az iskolát
illeti, felbontás nélkül kell a címzetthez eljuttatni, vagy a postára visszaküldeni.
- Ha az irat burkolata sérülten vagy felbontottan érkezett, a küldeményt
átvevőnek rá kell írnia a “Sérülten érkezett”, illetőleg “Felbontva érkezett”
megjegyzést, a dátumot, és alá kell írnia.
- Felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani a névre szóló iratokat,
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, a munkahelyi szakszervezet
részére érkezett leveleket.
- A névre szóló iratot, amennyiben az nem magánjellegű és hivatalos elintézést
igényel,
- a címzetteknek haladéktalanul vissza kell juttatnia az iskolatitkárnak.
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A névre szóló küldeményt a címzett távolléte esetén az igazgató vagy az
igazgató helyettese felbonthatja, ha a küldemény külseje alapján
megállapítható, hogy hivatalos iratot tartalmaz.
A küldeményt felbontó dolgozónak egyeztetnie kell a borítékon és a benne
levő iratokon lévő iktatószámokat, továbbá az iraton feltüntetett és a
ténylegesen beérkezett mellékletek számát. Az eltéréseket az iratra rá kell
vezetni, és erről a küldemény feladóját haladéktalanul értesíteni kell.
Amennyiben a küldeményhez pénz, illetékbélyeg, válaszbélyeg van
mellékelve, ezt az iratra fel kell jegyezni.
A küldemény téves felbontása esetén a borítékot ismét le kell ragasztani.
A küldeményt felbontó dolgozónak a borítékra rá kell vezetnie a téves
felbontás tényét, s azt dátummal és aláírással kell ellátnia. A tévesen
felbontott küldeményt haladéktalanul továbbítani kell a címzetthez.
Ha a feladó neve és címe csak a borítékról állapítható meg; továbbá ha a
küldemény névtelen levél; illetve ha a feladás időpontjához jogkövetkezmény
főződik (fellebbezés,
bírósági idézés, jelentkezés, pályázat, felül bírálati kérelem, törvényességi
kérelem, stb.) a borítékot az irathoz kell csatolni, és ezt az iraton a mellékletek
feltüntetése mellett jelezni kell. A felbontott küldeményeket az iskolatitkár
köteles haladéktalanul az igazgatóhoz, annak távollétében az informatikai
igazgató-helyetteshez továbbítani (amennyiben a küldemény felbontása az
iskolatitkár feladata).
Sürgősség kezelése
A gyors elintézést igénylő („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt azonnal
továbbítani kell a címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges a szignálásra
jogosultnak kell soron kívül bemutatni, illetve átadni.

Kiadványozás
- A kiadvány az iskolai ügyintézés során belső vagy külső ügyfél, szervezet, intézmény
stb. számára készült hivatalos irat.
- Az ügyintézőnek az ügyintézés során el kell készítenie a kiadvány tervezetét.
A kiadvány tervezetének tartalmi szempontból meg kell egyeznie az elkészítendő
kiadvánnyal.
- Az elkészült tervezetet az ügyintézőnek be kell mutatnia valamelyik kiadványozási
joggal rendelkező vezető dolgozónak. Hivatalos irat az iskolában csak kiadványozási
joggal rendelkező vezető dolgozó engedélyével készülhet.
- Intézményünkben kiadványozási (és egyben aláírási) joggal az alábbi vezető beosztású
dolgozók rendelkeznek:
• igazgató: minden irat esetében;
• igazgatóhelyettesek: a tanulókkal és az iskola működésével kapcsolatos iratok
esetében;
• gazdaságvezető: az iskola gazdasági ügyeivel kapcsolatos iratok esetében.
- Az ügyintéző által benyújtott tervezetet a kiadványozási joggal rendelkező dolgozó
rendelkezik a tisztázás módjáról (gépelés, sokszorosítás stb.)
- A kiadványozásra engedélyezett tervezetet az iskolatitkár (gépíró stb.) tisztázza.
- A tisztázással kapcsolatos előírások:
a tisztázatnak szó szerint meg kell egyeznie a tervezet szövegével;
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a tisztázatnak tartalmilag és formailag meg kell felelnie az iratkezelési
szabályzatban megfogalmazott követelményeknek;
leírás után a tisztázatot összeolvasás útján egyeztetni kell a tervezettel.
- Tisztázás után a kiadványozó eredeti aláírásával kell ellátni az iratokat.
- A kiadványozó külön engedélye alapján a kiadványozó aláírása nélkül is készülhet irat.
Ilyen esetben az iraton a kiadványozó neve után “s. k.” jelzést kell tenni, és az iratra
“A kiadvány hiteles” záradékot rá kell írni, majd az iskolatitkárnak (gépírónak) vagy az
ügyintézőnek ezt aláírásával hitelesítenie kell.
- Az iratok eredeti példányát az aláírás mellett el kell látni az iskola körbélyegzőjének
lenyomatával is.
- Az intézmény hivatalos iratainak (kiadványainak) tartalmi és formai követelményei
a) A kiadvány felső részén:
− az iskola megnevezése, címe, telefonszáma;
− az ügy iktatószáma;
− az ügyintéző neve.
− az ügy tárgya;
− a hivatkozási szám vagy jelzés; a mellékletek darabszáma.
− A kiadvány címzettje
b) A kiadvány szövegrésze (határozat esetében a rendelkező rész és az indoklás is).
c) A szövegrész után:
− aláírás
− az aláíró neve, hivatali beosztása
− eredeti ügyiraton az iskola körbélyegzőjének lenyomata
− keltezés
− az “sk.” jelzés esetén a hitelesítés.
A kiadványok továbbítása
− a kiadványokhoz a borítékokat az iskolatitkár (gépíró) készíti el. A borítékon a postai
előírásoknak megfelelő címzéssel együtt fel kell tüntetni a kiadvány iktatószámát is.
− a kiadványok elküldésének módjára, ha az nem közönséges levélként történik az
ügyintézőnek kell utasítást adnia.
− a küldemények haladéktalan továbbításáért az iskolatitkár a felelős.
− a küldemény továbbítása történhet postai úton, kézbesítővel vagy elektronikus úton.
− a továbbítás az igazgató által hitelesített kézbesítő könyv felhasználásával történik,
vagy elektronikus úton elektronikus aláírással ellátva.
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4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
4.1. Az intézmény vezetője
A köznevelési intézmény vezetője – a Köznevelési törvény előírásai szerint – felelős az
intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A munkavállalók foglalkoztatására, élet- és
munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt
egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. A nevelési-oktatási intézmény vezetője
felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének
működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a
nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanulóés gyermekbalesetek megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezéséért.
A nevelési-oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünetet rendelhet el, ha rendkívüli
időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási
intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel,
illetve helyrehozhatatlan kárral járna. Intézkedéséhez be kell szerezni a fenntartó
egyetértését, illetve, ha ez nem lehetséges, a fenntartót haladéktalanul értesítenie kell.
Az intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként,
vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére, vagy az intézmény más munkavállalójára
átruházhatja.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az
igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető, a gazdasági ügyintéző
és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi
érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítő iratba való
beírásakor.
Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok:
- a munkáltató jogkör gyakorlása (kinevezés, átsorolás, felmentés, jutalmazás, fegyelmi
ügyek),
- a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok,
- kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása,
- belső ellenőrzés irányítása,
- tanulók felvétele,
- az intézményre vonatkozó szerződések megkötése.
4.2. Az intézményvezető közvetlen munkatársai
Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el.
Az igazgató közvetlen munkatársai:
• az igazgatóhelyettesek,
• a gazdaságvezető,
• az iskolatitkár.
Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik.
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Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel
és beszámolási kötelezettséggel.
Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató
bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott
pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és
hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri
leírása tartalmaz. Személyileg felel az igazgató által rá bízott feladatokért.
A gazdaságvezető és az iskolatitkár szakirányú képesítéssel rendelkező személyek,
hatáskörük és felelősségük kiterjed a munkakörük és munkaköri leírásuk szerinti feladatokra.
A gazdasági iroda dolgozójának és a technikai dolgozók munkáját a gazdaságvezető irányítja.
A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre – a saját munkaköri leírásában
meghatározott feladatok mellett – a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali
intézkedést igénylő döntések meghozatalára, a működéssel kapcsolatos, a tanulók
biztonságának megóvásával összefüggő feladatok végrehajtására terjed ki.
4.2.1. A vezetők akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend
Az intézményvezető helyettesítése: az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt,
valamint hivatalos távolléte esetén az igazgatóhelyettesek, az igazgatóhelyettesek távolléte
esetén a felső tagozatos munkaközösség vezetője helyettesíti az intézményben.
Az intézményvezető tartós távolléte esetén (legalább két hetes folyamatos távollét) a teljes
vezetői jogkör gyakorlására a fenntartó írásban ad felhatalmazást.
A gazdasági ügyekben az igazgató helyettesítését a gazdaságvezető látja el.
Az igazgatóhelyettesek helyettesítése: az igazgatóhelyetteseket a felső tagozatos
munkaközösség vezetője helyettesíti.
A gazdaságvezető helyettesítését tartós távolléte esetén a gazdasági ügyintéző látja el.
A helyettesítési rendben kijelölt dolgozó felel az intézmény biztonságos működéséért, akinek
felelőssége és intézkedési jogköre:
− a működéssel kapcsolatos,
− a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő,
− az azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

4.3 Az intézmény szervezeti felépítése
Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram
tartalmazza.
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4.4. Az intézmény vezetősége
Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő
tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és
kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai.
Az intézmény vezetőségének tagjai:
• az igazgató,
• iskolalelkész,
• az igazgatóhelyettesek,
• a szakmai munkaközösségek vezetői,
• diákönkormányzat vezető,
• gyermek- és ifjúságvédelmi felelős,
• hitoktatást vezető pedagógus,
• üzemi megbízott,
• reprezentatív szakszervezet vezetője,
• a gazdaságvezető,
• az iskolatitkár.
Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek
képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével.
A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért,
hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a
diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a
diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. Az iskola vezetősége rendszeresen, az éves
munkatervbe rögzítetten, legalább kéthavonta egyszer tart megbeszélést. A megbeszélésről
írásban emlékeztető készül.
Az iskolavezetés megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének
tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak.
Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott
iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.
Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével
érvényes.
4.5. A pedagógiai munka ellenőrzése
Az intézmény az aktuális törvényi eljárásoknak megfelelően működteti az önértékelési
rendszerét, segíti, előkészíti a szaktanácsadói, tanfelügyeleti és minősítési eljárások
eredményes megvalósulását. Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének
megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az
intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. Ezen túlmenően az
intézmény minden vezető beosztású dolgozója felelős a maga területén a hatékony és
folyamatos ellenőrzésért. Az ellenőrzéshez, mérésekhez ellenőrzési tervet készítenek, ezt
ütemezik a pedagógiai program, az IMIP és az éves munkatervek alapján. Az ellenőrzésről
értesítik az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit, hogy azok a munkát előkészíthessék,
segíthessék.
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A bejelentett ellenőrzések mellett alkalomszerűen, illetve az ellenőrzés természetének
megfelelően bejelentés nélkül is sor kerülhet ellenőrzésre.
A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek és az iskolavezetés által
kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. Az ellenőrzésnek alapvetően a tanulók által
készített írásbeli dolgozatok, felmérőlapok és egyéni munkák, alkotások értékelésén és a
pontos adminisztráción kell alapulnia.
A belső ellenőrzésnél az alábbi körülményeket kell figyelembe venni:
- Segítse elő az iskola feladatkörében a minél hatékonyabb oktatást.
- Segítse a szakmai, gazdálkodási és egyéb feladatok ésszerű, gazdaságos ellátását, továbbá
a belső rendet, a tulajdon védelmét.
- Támogassa a helyes kezdeményezéseket, ugyanakkor időben figyelmeztessen a
működésben felmerülő helytelen, hibás, téves intézkedésekre és hiányosságokra.
- Segítse a vezetői intézkedések végrehajtását.
- Járuljon hozzá a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzéséhez, a gazdálkodási
fegyelemhez és javításhoz.
- Az ellenőrzés segítse az iskolai munka hatékonyságának megítélését és mutasson rá a
fejlesztés lehetséges útjaira.
- A belső ellenőrzés tapasztalatai alapján el kell végezni minden év október 15-ig az előző
tanév ellenőrzésének összegzését, megállapítva, hogy az esetleges hiányosságok
megszüntetése érdekében milyen intézkedések szükségesek.
- A belső ellenőrzés megszervezésekor azokra a szakterületekre kell kiemelkedő figyelmet
fordítani, amelyek az országos átlag alatt maradnak, a helyi pedagógiai programban
Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és
pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit:
- igazgató
- igazgatóhelyettesek
- munkaközösség-vezetők
- nevelőtestület tagjai egy-egy feladatnál, illetve megbízásuk alapján
- osztályfőnök osztályon belül
- gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
- felkérés és megbízás alapján szakértők
Az ellenőrzést végzők a felelősségi körükben végzett ellenőrzésekről jelentést készítenek az
igazgató számára.
A munkavállalók munkaköri leírását – mely az SZMSZ mellékletét képezi - az érintettel alá kell
íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni.
Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá
az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az
ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a
pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség
esetén – az igazgató külön megbízására – ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott
ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek.
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A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell
meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az összevonhatóság
meghatározó elem.
Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek:
• tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők),
• tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával,
• napló folyamatos ellenőrzése,
• az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,
• az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári
intézkedések folyamán,
• a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése.
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5. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK
5.1. A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai
Az intézmény törvényes működését az alábbi – a hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
•
•
•
•
•

az alapító okirat
a szervezeti és működési szabályzat
a pedagógiai program
a házirend
éves munkaterv

Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az
alábbi dokumentumok:
- a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal),
- egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje).
5.1.1 Az alapító okirat
Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az
intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a
fenntartó készíti el, illetve – szükség esetén – módosítja. A hatályos alapító okirat az igazgatói
irodában és a www.kir.hu honlapon található meg.
5.1.2 A pedagógiai program
A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató
munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény
számára az Nkt. 24. § (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. A pedagógiai programot
a fenntartó, az Egri Főegyházmegye hagyja jóvá.
Az iskola pedagógiai programja meghatározza:
• Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és
oktatás célját, továbbá az Nkt. 26.§ (1) bekezdésében meghatározottakat.
• Az iskola helyi tantervét,1 ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított
tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.
• Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök
kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele
biztosításának kötelezettségét.
• Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit,
továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és
szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.
1

2013. szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével.
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• a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos
feladatokat,
• a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az
osztályfőnök feladatait,
• a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi
rendjét,
• a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának
rendjét,
• a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.
A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az
érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat.
A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik
érvényessé. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá
olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással
szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban.
5.1.3. Házirend
Az iskola házirendje állapítja meg a tanulói jogok gyakorlásának, és a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. A házirend
előírhatja a tanulók által bevitt dolgok megőrzésének módját, elhelyezését. Megtilthatja,
korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek
teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét. Ha az előírt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért az intézmény felelősség nem terheli. (Knt. 25.§ (2) és (3) bekezdés)
5.1.4. Az éves munkaterv
Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a
nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok
időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével.
Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó
értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor
be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.2
A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület
rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán
is el kell helyezni.

2

Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltakat.
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5.2. Az iskolai tankönyvtámogatás
Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott
tankönyvek a tanítási év során az iskola tanulói részére elérhetőek legyenek.
Intézményünkben a mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően működik a
tankönyvellátás, melynek megszervezéséért, az ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért
az iskola igazgatója felelős.
Az iskola igazgatója minden év június 10-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet
biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő kölcsönzéssel, továbbá hányan
kívánnak új tankönyvet vásárolni. A felmérést követően tájékoztatni kell a szülőket arról,
hogy a Nemzeti Köznevelési Törvény 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes
tankönyvellátásra, valamint várhatóan kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyvellátásra
vagy normatív kedvezményre, valamint, ha az iskolának lehetősége van további kedvezmény
nyújtására, akkor mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni.
Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell
elvégezni.
A jogosultságot minden esetben okirattal szükséges igazolni.
Az iskola az előbbiekben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló
esetében kell biztosítani:
- a Nemzeti Köznevelési Törvény szerinti ingyenes tankönyveket,
- a tankönyvrendelet szerinti normatív kedvezményt.
A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:
- a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (a családi pótlék folyósításáról szóló
igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai
igazolószelvényt);
- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi
pótlék folyósításáról szóló igazolás;
- sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye;
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.
Az érvényben lévő hivatalos tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján a szakmai
munkaközösségek választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. A tankönyvválasztás
során tiszteletben tartjuk a pedagógusok szakmai önállóságát és hozzáértését, de
mindenkitől elvárjuk a maximális együttműködést, a határidők és a törvényi előírások
betartását. Ezt követően az iskola igazgatója kikéri a Szülői Szervezet véleményét a
tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel.
A felmérés eredményéről az igazgató minden év június 15-ig tájékoztatja a nevelőtestületet,
az Szülői Szervezetet, az iskolai Diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai
tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. Az iskola igazgatója az előbbiek
véleménye alapján minden év június 17-ig meghatározza, és közzé teszi a helyben szokásos
módon az iskolai tankönyvellátás helyi rendjét, erről tájékoztatja a szülőt, fenntartót.
A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskolának történő eljuttatásának
megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése állami közérdekű feladat,
amelyet a Könyvtárellátó lát el. A tankönyvrendelésben résztvevő munkatársakkal az iskola
igazgatója megállapodást köt, amelyben meghatározza a dolgozók feladatait, a szükséges
határidőket, a terjesztés helyét, idejét, módját, a dolgozók díjazását.
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5.3. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje
Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén
tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak
megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag
az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus
rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az
alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:
• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések
• a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések
• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista
Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és
az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges.
A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy
külön e célra létrehozott mappában tároljuk.
A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz
kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az
igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá.
5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4. § (1)/n
Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az
iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa (villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.)
- a tűz,
- a robbantással történő fenyegetés.
Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a
benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a
tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre
jogosult felelős vezetővel. Intézkedésre jogosult felelős vezetők:
- igazgató, igazgatóhelyettesek,
- gazdaságvezető,
- szaktanár,
- munkaközösség-vezető.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell:
• az intézmény fenntartóját,
• tűz esetén a Tűzoltóságot,
• robbantással történő fenyegetés esetén a Rendőrséget,
• személyi sérülés esetén a Mentőket,
• egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja.
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A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető
utasítására az épületben tartózkodó személyeket hangjelzéssel értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez.
A veszélyeztetett épületet a bent tartózkodó tanulócsoportoknak a Tűzriadó terv és a
Bombariadó terv mellékleteiben található „Kiürítési terv” alapján kell elhagyniuk.
A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen
történő gyülekezéséért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát
vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
o Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó
nevelőnek a tantermen kívül (pl. mosdóban, öltözőben, szertárban, stb.) tartózkodó
gyerekekre is gondolnia kell!
o A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület
elhagyásában segíteni kell!
o A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja
el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik
tanuló az épületben.
o A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő
megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia!
Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület
kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi
feladatokról:
a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság,
tűzszerészek, stb.) fogadásáról.
Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának
vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
⇒ a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
⇒ a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
⇒ az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
⇒ a közmű (víz, gáz, elektromos, stb.) vezetékek helyéről,
⇒ az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
⇒ az épület kiürítéséről.
A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a
rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni
a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója
köteles betartani.
A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által kijelölt szombati
napon be kell pótolni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézmény szabályozását a Tűzriadó terv c.
igazgatói utasítás tartalmazza.
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A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi
szabályozását az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv) c.
igazgatói utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
iskola igazgatója a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.
Bombariadó terv
A bomba jelzése
Telefonon történő bejelentés alapján,
az iskola dolgozói, illetve tanulói jelzése alapján,
amennyiben a tanuló vagy az iskola dolgozói közül bárki gyanús tárgyat észlel (ketyegő,
sípoló vagy villogó), villódzó fényt észlel, köteles azonnal értesíteni az iskola vezetését és
a gyanús tárgy elkerítéséről, őrzéséről gondoskodni tartozik.
Az iskola igazgatója vagy helyettese köteles meggyőződni a talált gyanús tárgy helyzetéről, és
az intézményben tartózkodók részére azonnal bombariadót kell elrendelni. A riasztás
elrendelése után értesíteni kell a 112-es telefonszámon a városi rendőrkapitányságot a
következők szerint:
bejelentő neve,
a bejelentésre igénybe vett távbeszélő száma,
az intézmény pontos címe és megnevezése,
az intézmény területén melyik épületben (emelet, tanterem, folyosó, stb.) található a
gyanús tárgy,
milyen intézkedést tett (épület kiürítése),
milyen hatásra lehet számítani az esetleges robbanás bekövetkezésekor (pl. a
robbanás iránya az utcafront vagy az udvar felé eső részen határozható meg).
A bombariadó elrendelése és jelzése
Az igazgató vagy helyettesei, távollétükben bármelyik nevelő, gazdaságvezető vagy technikai
dolgozó jogosult és köteles jelenteni, illetve elrendelni.
Az intézményben tartózkodók riasztása
szaggatott csengőszóval, vagy
iskolarádión keresztül, vagy
haranggal történik.
A riasztás észlelésekor a tanulók, illetve a dolgozók felszerelésüket hátrahagyva kötelesek
azonnal megkezdeni a levonulást a megadott útvonalon keresztül, a tűzriadóhoz hasonlóan.
Az intézmény területét a lehető legrövidebb időn belül el kell hagyni, a Szikla utca be nem
épített területére kell vonulni. A tanulók felügyeletével megbízott nevelő a naplót magához
véve köteles ellenőrizni, hogy a termet a tanulók elhagyták. Az ügyeletesek kötelesek minden
termet, szobát, szociális helyiséget ellenőrizni, hogy nem tartózkodik-e valaki odabenn.
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Az energia kizárása
Az igazgató vagy helyettese gondoskodnak az épület gáz- és villamos energiájának
kizárásáról.
A bombariadót évente legalább egyszer gyakoroltatni kell, melyet a naplóban vagy külön
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Az intézmény mindenkori vezetője vagy a bejelentő a helyszínre érkező rendőrhatóságot
tájékoztatja a gyanús tárgy (bomba) elhelyezkedéséről és megközelítésének módjáról.
Rendfenntartás
Minden nevelő és technikai dolgozó feladata. A tőlük elvárható módon kötelesek a
fegyelmezett levonulást segíteni és közreműködni az esetleges pánik leküzdésében.
Az intézmény kiürítése után a bejáratokat le kell zárni, illetve meg kell akadályozni az
épületbe való bejutást, és az épület utcai járdájának lezárásáról is célszerű gondoskodni.
Munkaidő után bekövetkezett eseményekről a riasztás megtétele után értesíteni kell az
intézmény vezetőjét és helyetteseit:
Budáné
Szigeti
Oláh

Tóth Gabriella
Zoltánné
Péterné

igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Telefon: 30/776-1177
Telefon: 30/340-0529
Telefon: 20/239-6963

A katasztrófa bekövetkezése esetén a műszaki mentésben (szükség esetén) ellenszolgáltatás
nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok
közlésével kötelesek közreműködni.
A rendkívüli események megelőzése érdekében az iskola vezetője és az iskolatitkár
esetenként, az iskola takarító személyzete a mindennapi feladatok végzésekor köteles
ellenőrizni, hogy az épületben rendkívüli tárgy, bombára utaló tárgy, szokatlan jelenség nem
tapasztalható-e. Amennyiben ellenőrzésük során rendellenességet tapasztalnak,
haladéktalanul kötelesek személyesen vagy telefonon az illetékeseknek jelenteni.
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6. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE
6.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása
Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért
az intézmény vezetője vagy helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető
feladatait. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői
helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.
6.2. A pedagógusok munkarendje
Az intézmény zavartalan működése érdekében a dolgozók munkarendjét és munkaköri
leírását a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg.
Minden dolgozónak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka- és
balesetvédelmi szabályokat. Az ezzel kapcsolatos képzést az intézmény megbízott
munkatársa tartja.
A vezetőhelyettesek tesznek javaslatot - a törvényes munkaidő és pihenőidő
figyelembevételével - a napi munkarend összehangolt kialakítására, változására és a
munkavállalók szabadságának kiadására.
A pedagógus munkaidejének kitöltése
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak heti teljes munkaideje két részből áll:
- kötött munkaidő: heti teljes munkaidejének 80%-a (32 óra)
- kötetlen munkaidő: heti teljes munkaidejének 20%a- (8 óra)
Kötött munkaidő
A kötött munkaidőben a pedagógus az Nkt. 62§ (5) bekezdése szerint a 32 órát az
intézményvezető által meghatározott feladatokkal köteles tölteni. Ebben az időben a
pedagógus köteles az intézményben tartózkodni, kivétel, ha kizárólag az intézményen kívül
ellátható feladatot végez.
A kötött munkaidő jelentős részét a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (22-26 óra)
tölti ki, amikor tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. Az egyéb
foglalkozások tartalmát az Nkt. 4.§ (5) bekezdése definiálja, és a 326/2013. Kormányrendelet
17.§ (2) bekezdése tételesen fel is sorolja. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
indításának feltétele, hogy a csoport létszáma a minimum 10 főt elérje. A nevelésseloktatással lekötött munkaidőben feladatokra fordított munkaidőt óránként 60 perc
időtartammal kell számításba venni.
A kötött munkaidőn belül a neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő (6-10 óra)
tartalmát az Nkt. 62.§ (6) bekezdése határozza meg, és a 326/2013. Kormányrendelet 17.§
(1) bekezdése sorolja fel. Ebben az időben korlátozás nélkül rendelhető el az eseti
helyettesítés megtartása, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határáig (26 óráig).
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett – de még mindig a kötött
munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében – legfeljebb évenként 30 tanítási
napon rendelhető el eseti helyettesítés, ami nem haladhatja meg a napi 2, illetve a heti 6
órát.
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A 326/2013. Kr. 17.§ (4) bekezdésében foglalt esetekben korlátozott módon, de állandó
helyettesítésként túlléphető a tantárgyfelosztásban rögzített neveléssel-oktatással lekötött
munkaidő.
Kötetlen munkaidő
A kötetlen munkaidőben (8 óra) a pedagógus munkaideje beosztását, vagy felhasználását
maga jogosult meghatározni, de tudomásul kell venni, hogy ez az idő munkaidő, nem
szabadidő. Ezért elvárható a pedagógustól, hogy ebben az időben is a tanulók érdekében
végzett tevékenységet folytasson az intézményen belül, amennyiben ez indokolt.
A munkabeosztások összeállításánál alapelv az intézmény zavartalan feladatellátása és a
pedagógusok egyenletes terhelése az Nkt. 62.§ (7) bekezdése és a 326/2013. Kr. 19.§ (3)
bekezdése szerint valósul meg.
A pedagógusok napi munkaidejét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az
igazgatóhelyettesek állapítják meg - az intézményvezető jóváhagyásával -.
A tanórák (foglalkozások) elcserélését a vezetőhelyettesek engedélyezik előzetes bejelentés
és egyeztetés alapján. Munkanapokon a rendes munkaidő hossza legalább 5 óra, de nem
haladhatja meg a 12 órát.
Az értekezleteket, fogadóórákat általában keddi napokon tartjuk, ezért ezeken a napokon a
napi átlagban 8 órásnál hosszabb, legfeljebb 12 órás munkaidőre lehet számítani.
A munkáltató a munkaidőre vonatkozó előírásait az órarenddel, a munkatervvel, a havi
programokkal, illetve a helyben szokásos módon elhelyezett hirdetés útján határozza meg.
A pedagógus köteles munkakezdés előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni munkaképes
állapotban.
A reggeli ügyeletet ellátó pedagógusnak az ügyeletkezdésnél korábban kell érkeznie.
A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell, hogy
feladatának ellátásáról helyettesítéssel gondoskodni lehessen. A tantervi anyagban való
lemaradás elkerülése érdekében a pedagógust hiányzása esetén - lehetőség szerint szakszerűen kell helyettesíteni. A szakszerű helyettesítés érdekében a tanmeneteket az iskola
tanári szobájában kell tartani.
A rendkívüli távolmaradást legkésőbb az adott munkanapon, az első tanítási óra megkezdése
előtt jelezni kell az intézmény vezetőhelyettesének. A táppénzes igazolásokat legkésőbb a
táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni a gazdasági irodában.
A pedagógusok számára a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kijelölését az
intézményvezető adja a vezetőhelyettesek és a szakmai munkaközösség-vezetők
javaslatainak meghallgatása után.
A megbízások során figyelembe kell venni a pedagógus alkalmasságát, rátermettségét és
szakmai felkészültségét.
A pedagógus alapvető kötelessége, hogy tanítványainak haladását rendszeresen
osztályzatokkal értékelje, valamint számukra a számszerű osztályzatokon kívül
visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb tanulás érdekében
elvégzendő feladatokról.
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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.
Az intézményen kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása
A pedagógusok a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében a 326/2013.
Kr. 17.§ (1) bekezdésében felsoroltakból a 3., 7., 17., 20., 21., pontokat végezheti el.
Az intézményen kívül ellátható munkaköri feladatoknak az intézmény a fentiek szerint
határozza meg a kereteit. Ennek figyelembe vételével az iskolán kívül végezhető feladatok
ellátásakor a pedagógus munkaidejének felhasználásáról – figyelembe véve a köznevelési
törvény 62.§ (5) bekezdésében 2013. szeptember 1-jétől hatályba lépő meghatározott kötött
munkaidőre vonatkozó előírásait és a munkáltató ezzel kapcsolatos döntéseit – a pedagógus
maga dönt.
6.3. A nem pedagógus munkavállalók munkarendje
Az intézményben a nem pedagógus munkavállalók munkarendjét a jogszabályok betartásával
az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető állapítja meg. Munkaköri
leírásukat az igazgató és a gazdaságvezető közösen készíti el. A törvényes munkaidő és
pihenőidő figyelembevételével az intézmény vezetői tesznek javaslatot a napi munkarend
összehangolt kialakítására, megváltoztatására, és a munkavállalók szabadságának kiadására.
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkarendjét az igazgató határozza meg.
A napi munkaidő megváltoztatása az intézményvezető vagy a gazdaságvezető szóbeli vagy
írásos utasításával történik. Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 15 perccel kell
munkahelyükön
megjelenniük
munkavégzésre
képes
állapotban,
esetleges
távolmaradásukról értesíteniük kell a gazdaságvezetőt.
6.4. A tanulók munkarendje
A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Házirend határozza
meg. A házirend szabályait a nevelőtestület - az intézményvezető (igazgató) előterjesztése
után - az érintett közösségek véleményének egyeztetésével alkotja meg. A házirend
betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi
tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező.
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6.5. A tanév helyi rendje
Az iskolában a szorgalmi idő, tanítási év minden év szeptemberének első munkanapján
kezdődik és minden év június 15-én, illetve, ha ez a nap nem munkanap, akkor a június 15-ét
megelőző munkanapon fejeződik be.
A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatási államtitkár állapítja meg (tanév rendje).
Az iskola - a tanév rendjében meghatározottak figyelembevételével - éves munkatervet
készít, amely tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket
és időpontokat:
• a tanév kezdő és befejező napját,
• a nevelőtestületi értekezletek időpontjait,
• az intézményi rendezvények és ünnepségek módját és időpontját,
• a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját,
• a vizsgák (osztályozó, javító) rendjét,
• a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját a miniszteri rendelet keretein belül,
• a bemutató órák és foglalkozások rendjét,
• a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét.
A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait (házirend) és a balesetvédelmi
előírásokat az osztályfőnökök az első tanítási héten ismertetik a tanulókkal, az első szülői
értekezleten pedig a szülőkkel. A fentieket, a házirendet, a nyitvatartás és a felügyelet
időpontjait, valamint az igazgató, az ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának időpontját az
intézmény bejáratánál kell elhelyezni.
A tanítási napok rendje
Tanítási nap (Knt. 4.§ (30) bekezdés)
Az egyes osztályokban a tanítási órák és az iskola pedagógiai programjában rögzített tanítási
órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a
- tanulmányi kirándulás, erdei iskola
- környezeti nevelés,
- kulturális (múzeumlátogatás, városnézés, színház, hangverseny),
- sportrendezvény megtartására fordított nap, amennyiben a foglalkozási órák száma eléri a
hármat.
A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama
1. óra: 8.00-8.45
2. óra: 9.00-9.45
3. óra: 9.55-10.40
4. óra: 10.55-11.40
5. óra: 11.50-12.35
Ebédszünet: 12.35-12.55
6. óra: 12.55-13.40
Ebédszünet: 13.40-14.00
7. óra: 14.00-14.45
8. óra: 14.45-15.30
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Az oktatás és a nevelés a pedagógiai program, a helyi tantervek, valamint a
tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a pedagógusok
vezetésével, a kijelölt tantermekben. A tanítási órán kívüli foglalkozások csak a kötelező
tanítási órák megtartása után, rendkívüli esetben (igazgatói engedéllyel) azok előtt
szervezhetők.
A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra a házirend által meghatározott időben
kezdődik. A kötelező tanítási órák délelőtt vannak, azokat legkésőbb általában 14.00 óráig be
kell fejezni.
A tanítási órák engedély nélküli látogatására csak az intézmény vezetői és a tantestület tagjai
jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák
megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet. A kötelező
orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettesek által előre engedélyezett időpontban
és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják.
Az óraközi szünetek rendjét pedagógusok felügyelik.
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,
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,
e) átvételnél az iskola igazgatója előírja,
f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
6.6. Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 6.00 órától 20.00 óráig tart
nyitva. Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon 7.30 órától 16.00 óráig tart.
A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti
kérelmek alapján.
Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az
intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. Az intézményt
egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart
nyitva.
Biztonsági rendszabályok
Az intézményi és személyi vagyonvédelem miatt az épület főkapuja mögötti üveges bejárati
ajtót a portás nyitvatartási időben is köteles zárva tartani. Vagyonvédelmi okból ugyancsak
zárva kell tartani nyitvatartási idő alatt is az üresen hagyott tantermeket, szaktantermeket,
szertárakat, tornatermi öltözőket és egyéb helyiségeket.
Az ügyeletes feladata, hogy az udvari bejárat zárva legyen, hogy illetéktelen személyek
azokon át ne juthassanak az intézmény területére.
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A bezárt termek kulcsát a tanári szobába kell leadni.
Az osztálytermeket a pedagógusok kötelesek nyitni és zárni.
A szaktantermeket a tanítási órát tartó szaktanár nyitja és zárja.
A tantermek zárását tanítási idő után a kisegítők, az épület nyitvatartási ideje után a
délutános kisegítők ellenőrzik, akiknek feladata az iskola riasztójának bekapcsolása.
Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem az iskola dolgozói
Idegenek az épületekbe csak a portás kellő tájékoztatása után léphetnek be.
A látogató köteles megnevezni a látogatott személyt vagy jövetele célját. A meghívott
vendégek és az előzetesen bejelentett látogatók érkeztéről az ügyeletes értesíti a
vendéglátót.
Az iskola épületében azon helyiségekben, amelyekben a tanulók nevelése és oktatása folyik
(a tantermek, épületen belüli helyiségek), különös védelmet kell biztosítani:
- a gyermekek testi épségéért,
- zavartalan nevelő-oktató munkáért,
- az intézményi vagyon és állagának megóvásáért.
Tanítási időben, az iskola munkarendje szerint ezen helyiségekbe külső személyek csak az
igazgató, vagy távollétében a helyettese engedélyével léphetnek be különösen indokolt
esetben.
A szülők a gyermekeket az iskola épületén kívül, illetve a bejárati előtérben (szélfogó)
várhatják.
Ügynökök, árusok az épületben nem folytathatnak kereskedelmi tevékenységet (kivétel:
tankönyv, könyv, oktatási eszköz).
Az iskola igazgatója, vagy helyettese munkarendjük alapján minden esetben fogadhatnak
irodájukban az intézménnyel nem jogviszonyban álló személyeket
A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivéve az
iskolába járó tanulók szüleit és a fenntartó képviselőit) – vagyonbiztonsági okok miatt csak
kísérővel, és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben.
6.7. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
Az iskolaépületet névtáblával és címerrel, az osztálytermeket és szaktantermeket feszülettel
és a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, és
az Európai Unió zászlaját.
Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy
köteles:
• a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályokat betartani,
• a közösségi tulajdont védeni, állapotát megőrizni,
• az iskola rendjét, tisztaságát megőrizni,
• az energiafelhasználással takarékoskodni,
6.7.1. A helyiségek használata
Az alkalmazottak helyiséghasználata
A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és oly módon
használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény
egyéb feladatainak ellátását.
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Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola
helyiségeit, ezt a gazdaságvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és
időpontjának megjelölésével.
A tanulók helyiséghasználata
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit tanítási időben és
azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják.
A szaktantermekben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben
tartózkodhatnak, kizárólag a szaktanárok jelenlétében. Tanítási idő után tanuló csak
szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében tartózkodhat az iskolában a
házirend betartásával.
A szaktantermek használati rendje
A speciálisan felszerelt szaktantermekben, a könyvtárban, az ebédlői folyosón - jól látható
helyen - külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni.
A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető
hagyja jóvá.
A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:
- a szaktanterem típusa, neve,
- a terem felelősének neve és beosztása,
- a helyiségben tartózkodás rendje,
- a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása,
- a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása.
A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, stb.)
használatához.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit szabadon használhatja.
A berendezések használata
Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit nem lehet elvinni
abból a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. Kivételes esetekben a bútorok
(székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a terem felelősének (szertáros pedagógus,
osztályfőnök) engedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata oktatástechnikai eszközök, elektronikus berendezések, számítógépek, stb. - csak a használati
utasítás betartásával engedélyezett.
Ha a dolgozó kölcsönbe szeretne venni egy intézményi berendezést, akkor ezt írásban kell
kérvényeznie.
A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell
aláírnia. A kiviteli engedély csak az igazgató és a gazdaságvezető együttes aláírásával
érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két
példányban kell elkészíteni, melynek egy példányát a gazdasági irodába kell leadni és iktatni,
másik példánya a gazdaságvezetőnél marad.
A berendezés visszaszolgáltatásakor a gazdaságvezetőnek meg kell semmisítenie a leadott
példányt.
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6.7.2. Karbantartás és kártérítés
A gazdaságvezető felelős a tantermek, szaktantermek, előadó, tornaterem és más helyiségek
balesetmentes használhatóságáért és az azokban elhelyezett eszközök karbantartásáért.
Az eszközök, berendezések hibáját a terem felelőse köteles a gazdaságvezető tudomására
hozni. A hibás eszközöket le kell adni a gazdaságvezetőnek a hiba megjelölésével. Újbóli
használatbavételről a gazdaságvezető ad tájékoztatást.
A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell.
Az intézmény területén az épület felszereltségében és berendezési tárgyaiban előidézett kárt
a károkozónak meg kell téríteni. A tanuló által okozott károkról az osztályfőnök köteles a
szülőt értesíteni. A gazdaságvezető feladata a kár felmérése, és a kártérítés a szülővel,
gondviselővel történő rendeztetése. Ha a kártérítésre való felhívás eredménytelen, az iskola
bírósági pert indíthat a tanuló gondviselője ellen.
6.8. Intézményi juttatások a dolgozóknak
Az intézmény juttatások minden évben a költségvetés jóváhagyása után kerülnek
megállapításra. Az adható juttatások minden dolgozónak:
- étkezési költségtérítés – Erzsébet utalvány
- közlekedési költségtérítés munkába járáshoz
- ruhapénz
- kultúra utalvány
- pénzjutalom (évente két alkalommal adható, pedagógus napon és karácsony előtt)
Munkakörhöz kötött juttatások:
- munkaruha, védőruha a jogszabályoknak megfelelően
Az iskola vezetője a kiemelkedő színvonalon dolgozó pedagógus és nem pedagógus
dolgozókat állami, városi kitüntetésekre terjesztheti fel. A felterjesztett személyekre az iskola
valamennyi dolgozója és csoportja javaslatot tehet. A felterjesztéshez írásban hozzá kell
járulni az üzemi megbízott képviselőjének.
6.9. A szabadság kiadásának elvei
A szabadságot az esedékesség évében kell kiadni. A szabadság kiadása nem veszélyeztetheti
az iskola szakszerű és törvényes működését. A pedagógusok alap- és pótszabadságát
elsősorban a nyári szünetben kell biztosítani. Az őszi, téli, tavaszi szünet munkanapra eső
napjai, az iskolában munkanapok. Ebben az időszakban is kérhetnek szabadságot a dolgozók,
rendes évi szabadságuk terhére.
A szabadságon nem tartózkodó pedagógusoknak naponta 4 órát kell az iskolában tartózkodni
ügyviteli, szakmai feladatok ellátásával. Ezek teljesítését az igazgató otthoni munkavégzéssel
is engedélyezheti.
Indokolt esetben – hozzátartozó betegsége, egyéni szociális problémák, szakmai képzés,
külföldi út, stb. – szorgalmi időben is engedélyezhető szabadság a pedagógus részére,
amennyiben a szakszerű helyettesítés megoldható.
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6.10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Nkt. 69. § (2) j; 25.§ (5)
6.10.1. Az egészségügyi prevenció rendje
Az intézményben alkalomszerűen orvosi ellátásban részesülhetnek a tanulók. Ezen
túlmenően a védőnő fogadja a gyermekeket egészségügyi problémáikkal kapcsolatban.
Az iskolaorvosi ellátás külön jogszabályban rögzített megelőző orvosi intézkedéseket és
szűrővizsgálatokat tartalmazza.
Az iskola igazgatója és az iskolaorvos közötti szerződéses megállapodás alapján az iskolaegészségügyi ellátás az alábbi területekre terjed ki:
- a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése,
- a könnyített- és gyógytestnevelés besorolásának elkészítése,
- a gyermekek kötelező védőoltásokban való részesítése,
- színlátás és látásélesség vizsgálat,
- alkalmassági vizsgálatok végzése,
- a konyha, az ebédlő, a tornaterem és a mosdó helyiségek (WC-k) egészségügyi
ellenőrzése,
- fogászati kezelés.
A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként megszervezni,
hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, illetve, ha mód van rá, a vizsgálatok
a tanítás előtt vagy után történjenek.
6.10.2. Foglalkozás-egészségügyi ellátás
A foglalkozás-egészségügyi ellátás minden dolgozó részére biztosított.
Az ellátást intézményünkben Dr. Kovács László üzemorvos végzi.
6.10.3. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje
Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti időre csak iskolaorvos mentheti fel,
szakorvosi vélemény alapján.
A felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárának átadni. A tanulók egy részének
egészségi állapota indokolja, hogy az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési
foglalkozást írjon elő számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz
ugyan az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától
függően - nem kell végrehajtania.
Az iskolaorvos - a szakorvosi vélemény figyelembevételével - a tanulókat gyógytestnevelési
foglalkozásokra utalhatja.
A gyógytestnevelést végző szakember által javasolt érdemjegyet a tanulók törzslapján,
osztálynaplóban és a bizonyítványban rögzítjük.
6.10.4. Az egészséges életmódra nevelés
A fiatalok egészséges pszichés és testi fejlődése szükségessé teszi az egészségügyi
felvilágosítást. Az iskolaorvos és a védőnő az osztályfőnök kérésére a tanulók egészséges
életmódra nevelése érdekében felvilágosító előadásokat tarthat.
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Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek káros hatásairól
(dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás, stb.) az életkoruknak megfelelően
tájékozódhassanak.
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges konkrét
előírásokat az iskola Házirendje tartalmazza.
6.11. A dohányzással kapcsolatos előírások
A nemdohányzók védelméről szóló 2011. évi XLI. törvény módosításának megfelelően az
intézmény munkavállalói és az intézményben tartózkodó vendégek, szülők, kísérők számára a
dohányzás tilos az iskola épületében, udvarán és a bejáratok előtti 5 méter sugarú
területrészen. Ennek betartásáért, végrehajtásáért az intézmény vezetője felelős. A törvény
megismerését, annak intézményben történő betartásának szabályait a dolgozók számára
igazgatói utasítás tartalmazza. Az intézményben és az iskolán kívül tartott iskolai
rendezvényeken tanulóink számára a dohányzás és az egészségre káros élvezeti cikkek
fogyasztása tilos! Az iskolában és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanulót,
kísérőt, aki – az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése
szerint – egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem engedünk be.
6.12. A mindennapos testnevelés szervezése
Diákjaink számára a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz,3 amelyből
heti három órát az órarendbe építve osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát
diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk:
• a diáksportkörben sportoló tanulók számára a választott szakosztályban heti 2-2 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 kötelező testnevelési órákon felül szervezett heti 2-2 órás gyógytestnevelési
foglalkozáson történő részvétellel azon tanulóink számára, akik – az iskolaegészségügyi
szolgálat szakvéleménye szerint – a rendes testnevelési órákon is részt vehetnek
• az egyéb foglalkozások keretében szervezett délutáni testnevelési órákon
Az iskolában működő diáksportkörök minimum heti 2-2 óra időtartamban biztosítanak
testedzési lehetőséget diákjaink számára. Biztosítjuk az országos és a megyei, valamint a
városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Lehetőséget biztosítunk
diákjaink számára, hogy a mindennapos testnevelés követelményeit diáksportköreinkben
teljesítsék. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok
számára a heti két órás foglalkozás kötelező.
Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formája és rendje
Az iskola és a diáksportkör vezetése közötti kapcsolattartás alapja a diáksportkör
munkaterve. Az ISK külön működési szabályzattal rendelkezik.
Az iskola biztosítja az iskolai sportkörök formáit és feltételeit.
3

A 2012/2013-as tanévben az 1. és 5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be.
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Az iskolai sportkörrel a kapcsolatot az igazgató tartja, aki a sportkör vezetőjével havi
rendszerességgel áttekinti a sportkör előtt álló feladatokat, a sportkör tervezett
rendezvényeit, egyeztetik a rendezvények helyét, időpontját, stb. Minden tanév elején
áttekintik a sportkör működésének feltételeit, a sportkör működéséhez biztosított
időkereteket, a sportkör programjának tervezetét. A diáksportkör elnöke a tanév végén
beszámol a sportkör tevékenységéről, az eredményekről listát készít, amelyet az iskola
vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben
a diáksportkör vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője.
6.13. A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások
Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei
szerint egyéb foglalkozásokat szervez. A foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői
szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik az igazgatónál.
Ezeket az intézmény szeptember 10-ig hirdeti meg, és a tanulók érdeklődésüknek
megfelelően szeptember 15-ig választhatnak.
A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni a tájékoztató füzetben, az ellenőrzőben a szülők
aláírásával. A tanulók jelentkezése önkéntes, de felvétel esetén a foglalkozásokon való
részvétel kötelező.
A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az iskola heti
órarendjében, terembeosztással együtt, valamint a tantárgyfelosztásban. Megszervezésüknél
figyelembe kell venni a tanulói, szülői és nevelői igényeket.
A foglalkozások vezetőjét az igazgató bízza meg. Foglalkozások vezetésével megbízható külső
szakember is.
A napközis foglalkozások
Az iskola a szülői igényeknek megfelelően biztosítja a tanulók napközi otthoni ellátását.
A jelentkezést szülői aláírással írásban kell jelezni.
A napközi otthon működési rendjét a napközis munkaközösség dolgozza ki és azt a napközis
tanulók házirendjében rögzíti.
A napközis tanulók házirendje az iskolai házirend részét képezi. Napközis foglalkozásról való
eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján engedélyezhető.
Rendkívül indokolt esetben - szülői kérés nélkül - eltávozásra csak az igazgató vagy helyettese
adhat engedélyt.
A napközis foglalkozásokra való felvétel elve:
A napközi otthonba minden év májusában írásban kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő
tanév közben is kérheti gyermeke napközibe történő felvételét.
A felvétel elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:
- akiknek felügyeletük nem megoldott,
- állami gondozottak,
- rossz szociális körülmények között élnek.
Szakkörök
A különböző szakköröket a magasabb szintű képzés igényével a tanulók érdeklődésétől
függően indítja az iskola minimum 10 fő jelentkezése esetén.
A szakköröket vezető pedagógusokat az igazgató bízza meg.
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A foglalkozások előre meghatározott tematika alapján történnek. Erről, valamint a
látogatottságról szakköri naplót kell vezetni. A szakkör vezetője felelős a szakkör
működéséért. A szakköri aktivitás tükröződhet a tanuló szorgalom és szaktárgyi
osztályzatában. A szakkör működésének feltételét az iskola költségvetése biztosítja.
A továbbtanulásra előkészítő foglalkozások a szülői és tanulói igények függvényében 8.
évfolyamon tanulók részére szervezhetők.
Iskolánk tanulói részére az iskola épületében foglakozásokat szervezhet a DATI, az Erkel
Ferenc Zeneiskola, Sportiskola, vagy szülői vezetéssel egyéb szabadidős, kulturális foglalkozás
tarható. (Előzetes egyeztetés, együttműködési szerződés, megállapodás alapján.)
Énekkar
Az iskola énekkara sajátos önképzőkörként működik a tantárgyfelosztásban meghatározott
időkeretben. Az énekkar célja a megfelelő adottságú tanulók zenei képességeinek,
személyiségének igényes fejlesztése és színpadképes közösségi produkciók létrehozása.
Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár.
Az énekkar biztosítja az iskola ünnepélyek és rendezvények zenei programját, ezért
működésének minden költségét az iskola viseli.
Sportkörök
A tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás és a sport
megszerettetésére sportköri foglalkozásokat (tömegsport) és edzéseket tartanak a
testnevelő tanárok.
Iskolánk lehetőséget nyújt tanulóinak a különböző sport (úszás, kosárlabda, kézilabda,
röplabda, labdarúgás, vívás, dzsúdó) foglalkozásokon, versenyeken való részvételre.
A mindennapos testedzéseket a tanítók és testnevelő tanárok a tornatermi beosztás alapján
végzik.
A könyvtár
Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése
érdekében iskolai könyvtár működik.
Az iskolai könyvtár a könyvtári tanórákon és minden tanítási napon a nyitvatartási időben áll
a tanulók, pedagógusok és az intézményben dolgozók rendelkezésére.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és
azok csoportjai.
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
− tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
− tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
− könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
− könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
− számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,
− tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól, azok elérésének segítése.
A könyvtár szolgáltatásait azon iskolai dolgozók és tanulók vehetik igénybe díjtalanul, akik
tanulói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak az intézménnyel. A könyvek és folyóiratok,
valamint egyéb információhordozók igénybevételéről a könyvtár használati rendje
intézkedik.
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A könyvtári teendőket könyvtáros látja el. Az iskolai könyvtár működéséért, a könyvtárral
kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős. A könyvtáros tanár részletes
feladatait munkaköri leírása tartalmazza.
A könyvtári foglalkozásokat a nevelők tanmeneteiben kell feltüntetni.
A könyvtár kölcsönzési forgalmáról és a foglalkozásokról munkanaplót kell vezetni, s annak
alapján kell statisztikai jelentést adni.
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban
okozott gondatlan vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött
dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, köteles egy kifogástalan példánnyal,
vagy a könyvtár által meghatározott más művel pótolni.
Felzárkóztató foglalkozások (korrepetálások)
A korrepetálások célja az alapkészségek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való
felzárkóztatás.
Az 1-4. évfolyamra járók eredményes felkészülése szükségessé teszi: heti két alkalommal
egyéni foglalkozás; 5-8. évfolyamon: ha a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem
teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli ugyanazt az évfolyamot; sajátos
nevelési igényű tanulók részére - logopédiai vagy más foglalkozás, rehabilitáció szakszolgálati vélemény alapján.
A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. Az első négy évfolyam
korrepetálásai órarendbe illesztett időpontban az osztályfőnök javaslatára, kötelező jelleggel
történnek.
Az ötödik évfolyamtól a korrepetálás differenciált foglalkoztatással - egyes tanulókra vagy
kijelölt tanulócsoportokra kötelező jelleggel - vagy szaktanárok javaslatára történik.
Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
Versenyek és bajnokságok
A diákok tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyeken, valamint bajnokságokon való
részvétele kiemelkedő teljesítmények függvényében lehetséges.
Tanulóink az intézményi, a városi, megyei és az országos meghirdetésű versenyeken
vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. Az iskolai versenyek tartalmát a szakmai
munkaközösségek határozzák meg, és felelősek lebonyolításukért. A szervezést a
vezetőhelyettesek irányítják.
A versenyekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és
az igazgatóhelyettesek a felelősek.
Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások
Az intézmény a diákok részére tanulmányi kirándulásokat, erdei iskolai programokat szervez,
melynek célja a pedagógiai program célkitűzéseivel összhangban - hazánk tájainak és
kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének fejlesztése.
A kirándulások az iskola munkaterve alapján szorgalmi időben egy napra szervezhetők.
Az osztálykirándulás tervezetét írásban kell leadni az igazgatóhelyetteseknek, melynek
tartalmaznia kell a program megnevezését, helyét, indulás és érkezés várható idejét, a
tanulók névsorát, és a kísérő pedagógusok nevét.
A tanulmányi kirándulásokat, az erdei iskolai programokat az adott osztály osztályfőnöki
tanmenetében kell tervezni. Szülői értekezleten kell az osztály szülői közösségével egyeztetni
a szervezési kérdéseket és a költségkímélő megoldásokat. A kirándulás, erdei iskola várható
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költségeiről a szülőket az ellenőrző útján kell tájékoztatni, akik írásban nyilatkoznak a várható
költségek vállalásáról.
A tanuló szociális helyzetétől, tanulmányi eredményétől függően a kirándulás költségeihez az
iskola alapítványa hozzájárulhat.
A kiránduláshoz, erdei iskolai programhoz annyi kísérő nevelőt vagy szülőt kell biztosítani,
amennyi a program zavartalan lebonyolításához szükséges (10 tanulónként 1 fő).
Gondoskodni kell elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről, s az előzetes balesetvédelmi
oktatásról is.
A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok
Tanítási idő alatt, szorgalmi időben három tanítási napnál hosszabb egyéni és csoportos
külföldi utazáshoz, melynek célja tanulmányi továbbképzés, kulturális, sport és tudományos
rendezvény, az igazgató engedélye szükséges. A kérelmet egyéni utazás esetén szülő,
csoportos utazás esetén a külföldre utazásért felelős csoport vezetője az utazás előtt az
igazgatónak írásban nyújtja be. A csoportos utazási kérelemnek tartalmaznia kell a külföldi
tartózkodás időpontját, útvonalát, a szálláshelyet, a résztvevő tanulók számát, kísérő tanárok
nevét, a várható költségeket.
Kulturális intézmények látogatása
Múzeum-, színház-, mozi-, kiállítás- és tárlatlátogatások, valamint sportrendezvények a
tanítási időn kívül bármikor szervezhetők az osztályközösségek, vagy kisebb tanulócsoportok
számára. Tanítási időben történő látogatásra az igazgató engedélye szükséges. Szervezésért
felelősek az osztályfőnökök és a szabadidő-szervező.
Iskolai szintű rendezvények szervezői: szabadidő-szervező, DÖK; kisebb csoportok, osztályok
részére: osztályfőnökök, tanítók, tanárok.
Egyéb rendezvények
Az iskola tanulói közösségének (osztályközösségek, diákkörök, szakkörök, stb.) egyéb
rendezvények lebonyolításához akkor kell kérvényt benyújtania az intézmény vezetőjéhez, ha
a tanulók az iskola helyiségét igénybe kívánják venni, illetve amennyiben a rendezvény
időtartama érinti a tanítási időt.
Tanfolyamok
Az iskola tanfolyamokat indíthat a tanulók érdeklődésének és a szaktanárok vállalkozásának
függvényében. Az iskola által szervezett tanfolyamokon való részvételt a szülő írásban kérheti
a tanfolyamvezetőtől, a tanfolyamokon való részvételért félévenként előre térítési díj
fizetendő.
6.14. SNI tanulók nevelésének, oktatásának segítését szolgáló tevékenységek
• Az iskola, mint befogadó intézmény vállalja:
− a sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus ellátásához nélkülözhetetlen
többletszolgáltatások, feltételek biztosítását:
− a sajátos nevelési igény típusának megfelelő gyógypedagógus foglalkoztatását,
− a kiegészítő pedagógiai szolgáltatásokat: fejlesztő, korrekciós, habilitációs,
rehabilitációs és terápiás célú gyógypedagógiai ellátást,
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• A tanítás-tanulás folyamatában maximálisan figyelembe veszi az egyes tanuló sajátos
nevelési igényét, sérülés specifikus szükségletét és ennek érvényt szerez az egyedi
sajátosságokhoz
igazított
differenciált
tartalmak,
módszerek, eszközök
alkalmazásával.
Az iskolában alkalmazott fejlesztő pedagógus a tanulóról készült szakvéleményben jelzett
nehézségek ellátását fejlesztő foglalkozások keretében végzi. A logopédiai ellátást igénylő
tanulók fejlesztéséhez óraadó logopédust alkalmazunk.
A foglalkozások célja
A fogyatékosságból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a képességek
kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú támogatása
(integrálása).
A probléma kezelésének folyamata
A beiratkozásnál az iskola gondosan áttanulmányozza az óvodáktól megküldött
iskolaérettségi véleményt. Amennyiben problémára utaló jelet találnak, - diszlexiára,
diszgráfiára, diszkalkuliára, ezekre utaló jelek, magatartászavar, beszédhiba, hyperaktivitás,
figyelemzavar vagy egyéb részképesség-zavar - a szakvéleményt meg kell ismerni a
gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak.
A már óvodáskorban diagnosztizált és szakvéleménnyel rendelkező tanuló az iskolába
lépéskor bekerül az ellátó rendszerbe.
A gyermekkel foglalkozó nevelő a tanév megkezdésekor ismerkedjen meg a szülőkkel,
gyermekkel. Segítőkész magatartása, a szülő bizalmának elnyerése, a jövő szempontjából
nagyon fontos.
A gyermekkel foglalkozó fejlesztő pedagógus sokat segíthet a probléma eredményes
megközelítésében, a pedagógus kérje ki véleményét.
DIFER mérésre az első osztályokban az iskolai év első negyedévében kerül sor.
Amennyiben a beilleszkedési, magatartási, tanulási problémára a beiratkozásnál nem derül
fény, úgy az osztálytanító, szaktanár kötelessége, hogy a probléma észlelésekor a megfelelő
intézkedést megtegye:
• konzultáljon nevelőtársaival, fejlesztő szakemberekkel az adott eset kapcsán, valóban
a jelzett probléma áll-e fenn;
• beszélje meg az észlelt problémát tapintatosan a szülővel, ifjúságvédelmi felelőssel;
• kérje a tanuló vizsgálatát a nevelési tanácsadótól, véleményezése legyen korrekt,
szakmailag megalapozott, küllemében igényes;
• kísérje figyelemmel a gyermek sorsát, ha szükséges, erősítse meg a szülőt a további
vizsgálatokat illetően, legyen támasza a nehéz döntések meghozatalában;
• tájékoztatassa az iskolavezetést a vizsgálatokról, kérjen intézkedést, ha szükséges;
• munkáját szakmai hozzáértéssel, empatikusan, segítőkész módon, tapintatosan
végezze.
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7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI
7.1. Az intézmény nevelőtestülete
A nevelőtestület – Nkt. 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak
közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és
határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi
pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.
A nevelőtestület feladatai és jogai
A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a
nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, a köznevelési törvényben
és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező
és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes
megvalósítása, ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex
feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik
minden, az intézményt érintő ügyben.
Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét:
• a tantárgyfelosztás elfogadásakor,
• az igazgatóhelyettesek megbízásának és visszahívásának esetén,
• a különböző megbízatások alkalmával,
• a költségvetés szakmai előirányzatának felhasználásakor,
• az esetleges beruházások és fejlesztések alkalmával.
A nevelőtestület döntési jogköre:
• az SZMSZ és a házirend elfogadása,
• tanév munkatervének jóváhagyása,
• átfogó értékelések és beszámolók elfogadása,
• a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása,
• a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás,
• az intézményvezetői programok szakmai véleményezése,
• a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,
• a diákönkormányzat működésének jóváhagyása,
• saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.
A nevelőtestület értekezletei
A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során.
Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti.
A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók
(pl. szülői szervezet, diákönkormányzat) képviselőjét meg kell hívni.
A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben (eltekintve a tanulók magasabb
évfolyamba lépését és fegyelmi ügyeit) az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal.
A tanév rendes értekezletei az alábbiak:
- tanévnyitó, tanévzáró értekezletek,
- félévi és év végi osztályozó értekezlet,
- nevelési értekezletek,
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Rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint az
üzemi megbízott és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja.
A DÖK vagy a szülők kezdeményezésére az értekezlet összehívásáról a nevelőtestület dönt.
A nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez a nevelőtestületi tagok kétharmadának
jelenléte szükséges.
A nevelőtestület döntései és határozatai
A nevelőtestület döntéseit és határozatait általában - a jogszabályokban meghatározottak
kivételével - nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jogszabályban
meghatározott személyi ügyeket, amelyek kapcsán titkos szavazással dönt.
Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a nevelőtestület tagjai közül.
A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt.
A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét az iskolatitkár vezeti.
A jegyzőkönyvet az intézményvezető és a nevelőtestület jelenlévő tagjai közül két hitelesítő
írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában.
A nevelőtestület feladatának átruházása
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja másra, így a szakmai munkaközösségre, vagy a diákönkormányzatra.
Az átruházott jogkör gyakorlói a bizottságok, az osztályközösségek tanárai és a szakmai
munkaközösségek vezetői beszámolási kötelezettséggel tartoznak a nevelőtestületnek a
munkatervben rögzített félévi értekezlet időpontjában.
A nevelőtestület által létrehozott bizottságok
A nevelőtestület tagjaiból Fegyelmi Bizottságot és Szociális Bizottságot hozhat létre.
A Fegyelmi Bizottság feladata:
- a házirendet súlyosan megszegő tanulók fegyelmi ügyeinek vizsgálata,
- az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala.
Tagjai:
- az intézmény vezetője vagy helyettese,
- az érintett tanuló osztályfőnöke,
- egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus (gyermek- és ifjúságvédelmi felelős),
- egy, a tanuló által felkért pedagógus,
- a diákönkormányzat képviselője.
Szociális Bizottság feladata:
- szociális ellátások, kedvezmények elbírálása a nevelőtestület, a Szülői Szervezet és a DÖK
által kialakított elvek alapján.
Tagjai:
- igazgató, vagy helyettese,
- gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök,
- osztályfőnökök,
- DÖK munkát segítő nevelő.

42

Az osztályközösségek nevelőtestületi megítélése
A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi
munkájának értékelését, magatartási és szorgalmi problémáinak megoldását az érintett
közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. A beszámolási kötelezettség
az osztályfőnökre hárul. Az adott tanulói közösségért felelős osztályfőnök szükség esetén - a
felelős vezetőhelyettes tudtával - úgynevezett nevelői osztályértekezletet hívhat össze,
melyen az osztály pedagógusainak jelen kell lenniük.
7.2. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei
A munkaközösségek célja
Az azonos műveltségi területen tevékenykedő pedagógusok a minőségi és szakmai munkára,
annak tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére szakmai munkaközösségeket hoznak létre.
A Knt. 71. §-a szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának
irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek segítséget adnak az
iskola pedagógusainak szakmai, módszertani kérdésekben.
A szakmai munkaközösség vezetőjét a munkaközösség véleményének meghallgatása után az
igazgató bízza meg a feladatok ellátásával, legfeljebb 5 éves, határozott időtartamra.
A munkaközösségek szükség és igény szerint átszervezhetők, vagy megszüntethetők.
A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel
rendelkeznek. A munkaközösségek éves munkaterv szerint végzik munkájukat.
A munkatervben rögzített időpontokban, esetleg szükség szerint munkaközösségi
megbeszéléseket tartanak, de legalább negyedévi rendszerességgel végzik munkájukat.
A munkaközösségek tagjai az iskolában dolgozó pedagógusok.
Az intézmény szakmai munkaközösségei
Alsó tagozatos munkaközösség
szakterülete: alsó tagozat munkájának irányítása, napközis munka irányítása
Felső tagozatos munkaközösség
szakterülete: természettudományi, társadalomtudományi tantárgyak, osztályfőnöki,
nevelési feladatok
A szakmai munkaközösségek feladatai, együttműködése, kapcsolattartásának rendje
A munkaközösségek a magas színvonalú munkavégzés érdekében:
∗ fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát,
∗ a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése,
∗ az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
∗ a pedagógus teljesítmény-értékelési rendszer működésével kapcsolatos feladatok ellátása
∗ javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai
előirányzatának felhasználására,
∗ szervezi a pedagógusok továbbképzését,
∗ támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját – az intézménybe újonnan kerülő
pedagógus számára hasonló szakos pedagógus mentor segíti az új kolléga munkáját.
∗ összehangolja az egységes intézményi követelményrendszert,
∗ felméri és értékeli a tanulók tudásszintjét,
∗ összeállítja a vizsgák (osztályozó, javító) feladatait és tételsorait,
∗ kiírja és lebonyolítja a pályázatokat és a tanulmányi versenyeket,
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∗ koordinálja az iskolai rendezvények, versenyek, tanulmányi kirándulások tervét,
∗ pályázatokat készít
∗ végrehajtja az IMIP-et,
∗ végzi a nevelőtestület által átruházott feladatokat.
A szakmai munkaközösségek az iskola Pedagógiai Programja, Munkaterve, valamint az adott
munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv
szerint tevékenykednek.
A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai
A szakmai munkaközösség vezetője képviseli a munkaközösséget az intézményben és az
iskolán kívül. Állásfoglalása, javaslatai előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait.
Ezen túlmenően tájékoztatja őket a vezetői értekezletek napirendi pontjaival kapcsolatban.
A munkaközösség-vezetők további feladatai és jogai:
∗ irányítja a munkaközösség tevékenységét, felelős a szakmai munkáért, értekezleteket hív
össze, bemutató foglalkozásokat szervez,
∗ elbírálja és jóváhagyásra javasolja a munkaközösség tagjainak helyi tantervhez igazodó
tanmeneteit,
∗ ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, a tanmenetek szerinti előrehaladást
és annak eredményességét, a hiányosságokat jelzi az intézményvezetőnek,
∗ összeállítja a pedagógiai program és munkaterv alapján a munkaközösség éves
munkaprogramját,
∗ beszámol a nevelőtestületnek a munkaközösség tevékenységéről,
∗ javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi
tagok jutalmazására, kitüntetésére, munkavállalói átsorolásra,
∗ az IMIP-ben foglaltakat végrehajtja.
A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai
A nevelőtestület Knt. 71.§-ában meghatározott jogköréből a szakmai munkaközösségre
ruházza át alábbi jogköreit:
- a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása,
- a taneszközök, tankönyvek kiválasztása,
- továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel,
- jutalmazásra, kitüntetésre, fizetésemelésre való javaslattétel,
- a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése,
- a szakmai munkaközösség-vezető munkájának véleményezése,
- IMIP megvalósítása.
7.3. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok
Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására, projekt tervek készítésére,
megvalósítására munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése
alapján.
Amennyiben az alkalmai munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatni kell a
nevelőtestületet.
Az alkalmi csoport tagjait a nevelőtestület javasolja, és az igazgató bízza meg.
A továbbtanulók jelentkezési lapjainak előkészítése a mindenkori 8. osztályos osztályfőnök,
valamint az iskolatitkár feladata.
44

7.4. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés szempontjai
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítést mindig az előző tanévre vonatkozóan
osztja szét az iskola igazgatója, az iskolavezetéssel történt egyeztetést követően. Odaítélése
során lényeges szempont, hogy az intézmény a rendelkezésére álló keretet differenciáltan, a
következőkben ismertetett szempontok alapján használja fel.
Tanári munkáját kiemelkedő színvonalon látja el, azaz:
• sokrétű pedagógusi tevékenységét igényesen és körültekintően folytatja,
• órai munkáját magas színvonalon végzi,
• eredményesen készíti föl diákjait versenyekre, rendezvényekre,
• 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,
• szakköröket, 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 és bevezetésében,
• részt vesz a szakmai szervezetek és a helyi szakmai munkaközösség innovációs célú
munkájában.
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,
• kiemelt szempont az osztályfőnöki tevékenység megítélésénél az 1. és 8. évfolyamon
végzett munka értékelése.
Széles körű tanórán kívüli tevékenységet végez, azaz:
• 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, színházlátogatást, stb. szervez.
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés összegéből legföljebb 15%-ban
részesedhetnek az iskola nem pedagógus dolgozói.
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Egy esztendőre kizárhatja az iskola igazgatója a kiemelt munkavégzésért adható keresetkiegészítésben részesülők köréből azt a pedagógust:
• akivel szemben jogerős fegyelmi határozat van érvényben,
• akinek tevékenysége során mutatkozó hiányosságait – munkájának nem megfelelő
végzése következtében – feljegyzésben rögzítette az intézmény igazgatója,
• ha osztályzatadási és adminisztrációs tevékenységét, kötelezettségét a
naplóellenőrzések során egynél több alkalommal írásban kifogásolja az iskola
vezetősége.
A kiemelt munkavégzésért adható kereset-kiegészítés odaítélése kizárólag a fenti
szempontok alapján történhet, így nem lehet szempont, pl.:
• az illető pedagógus fizetési besorolása,
• címpótlékban való részesülése,
• illetménypótlékban való részesülése (osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb.),
• állami, önkormányzati, iskolai kitüntetésben, elismerésben, jutalomban való
részesülése.
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8. AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE
8.1. Az iskolaközösség
Az iskolaközösség az intézmény tanulóinak, azok szüleinek, az alapítvány elnökének és
kuratóriumi tagjainak, valamint az iskolában foglalkoztatott munkavállalóknak az összessége.
8.2. A munkavállalói közösség
Az iskola nevelőtestületéből és az intézménynél munkavállalói jogviszonyban álló
adminisztratív és technikai dolgozókból áll.
Az igazgató – a megbízott vezetők és a választott képviselők segítségével az alábbi iskolai
közösségekkel tart kapcsolatot:
• szakmai munkaközösségek,
• szülői munkaközösség,
• diákönkormányzat,
• osztályközösségek.
8.3. A szülői szervezet
A szülői szervezetek
A Knt. alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére
szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési
rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról, saját
pénzeszközeikből segélyek, anyagi támogatások felhasználásának módjáról.
Megválasztja a szülők képviselőit, elnököt és helyettest.
Ez a szülői szervezet, illetve képviselői jogosultak eljárni valamennyi szülő képviseletében,
illetve az intézmény egészét érintő ügyekben, élhetnek véleménynyilvánítási jogukkal a
szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
Az iskolai szülői szervezet tagjai az osztályok szülői szervezetének két választott képviselője.
A szülői közösséggel való kapcsolattartás
Egy osztály tanulóinak szülői szervezetével a gyermekközösséget vezető osztályfőnök
közvetlen kapcsolatot tart.
A szülői szervezet véleményét, állásfoglalását, javaslatait a választott elnök vagy az
osztályfőnökök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez.
Az intézményi szülői szervezetet az igazgató tanévenként legalább két alkalommal hívja
össze, ahol tájékoztatást ad az intézmény munkájáról.
Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az igazgatóval tartja a kapcsolatot.
Az iskola gondoskodik a szülői szervezet működésének feltételeiről.
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8.4. Az intézményi tanács
A köznevelési törvény 73. §-ának (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács
megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121.§-a pedig
szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit. Megítélésünk szerint
iskolánkban jól működik a szülői szervezet és a diákönkormányzat közötti egyeztetés,
biztosítjuk a fenntartó és a partnerszervezetek közötti információáramlást, az intézmény
tantestülete és a partnerszervezetek nem tartják szükségesnek az intézményi tanács
megalakítását.
8.5. A diákönkormányzat
A diákönkormányzat (Nkt. 48.§) az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő
szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.
A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a
hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza.
A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára
(Nkt. 69.§ (2) bek. h) pont)
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a
nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési
szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető illetve az
iskolai diákbizottság áll.
A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze,
akit ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott,
legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai
munkarendben meghatározott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a
diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. Az iskolagyűlésen a tanulók
kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez, kérhetik gondjaik,
problémáik megoldását. A diákok kérdéseire, az igazgatónak 30 napon belül választ kell
adnia.
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének
szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit
– az igazgatóhelyettesekkel való egyeztetés után szabadon használhatja.
A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni
• az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
• a házirend elfogadása előtt
A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős.
A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg
olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.
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A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
A DÖK munkáját segítő nevelőt a DÖK vezetőségének javaslata alapján a nevelőtestület
egyetértésével az igazgató bízza meg. Az iskolai diákönkormányzat megbízottja képviseli a
tanulók közösségét az iskolavezetőségi, a nevelőtestületi, valamint a szülői szervezeti
értekezletek vonatkozó napirendi pontjainál.
A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kérdéseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézmény
vezetőjét. Az intézményvezető fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az adott
tanév intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza.
8.6. Az osztályközösségek
Az azonos évfolyamra járó és többségében azonos órarend szerint együtt tanuló diákok egy
osztályközösséget alkotnak.
Az osztályközösség tanulólétszáma rendeletben meghatározott.
Az osztályközösség élén pedagógus vezetőként az osztályfőnök áll, akit az igazgató bíz meg.
Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető
csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak:
• az osztály képviselőjének megválasztása,
• küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba,
• döntés az osztály belügyeiben.
8.7. A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái
Nevelők és szülők
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató:
- a szülői értekezleten,
- az előtérben elhelyezet hirdetőtáblán folyamatosan;
az osztályfőnök:
- az osztályszülői értekezleten tájékoztatják a szülőket.
A nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjaira, amelyben a szülőket is érintő
kérdésekről van szó, meghívást kaphat a Szülői Szervezet elnöke.
A tanuló egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
- családlátogatások,
- szülői értekezletek,
- fogadóórák,
- írásbeli tájékoztató az ellenőrzőbe és a tájékoztató füzetbe, e-naplón keresztül.
A szülői értekezletek, és fogadóórák idejét az iskolai munkaterv tartalmazza.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével, a szülői szervezettel.
8.7.1. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje (szülői értekezletek, fogadóórák)
Az intézmény a tanulóknak és szüleiknek a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart.
A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja
a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik.
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Az osztály szülői közössége számára az intézmény tanévenként három alkalommal a
munkatervben rögzített időpontban rendszeres szülői értekezletet tart az osztályfőnökök és a
napközis nevelők vezetésével.
A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor
bemutatják az osztályban (csoportban) nevelő-oktató új pedagógusokat.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető az osztályfőnök és a szülői
szervezet képviselője a gyermekközösségekben felmerülő problémák megoldására.
Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők
számára.
Az intézmény tanévenként a munkatervben rögzített időpontokban, rendes szülői fogadóórát
tart.
A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az
intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórákon kívül is találkozni
szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az
érintett pedagógussal.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy
választott képviselőik útján közölhetik az intézmény igazgatóságával, nevelőtestületével vagy
a szülői szervezettel.
8.7.2. A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje
Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásos tájékoztatást ad a hivatalos
pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit
gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről.
Írásban tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges
aktuális információkról is:
- tankönyvrendelés,
- napközibe való felvétel,
- választható tantárgyak,
- szociális juttatások, támogatások igénylése, stb.
A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos
bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni,
azt dátummal és kézjeggyel ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés
eredményét a feladat kiosztása napján.
Az osztályfőnökök kéthavonta ellenőrzik az osztálynapló és a tájékoztató füzet
érdemjegyeinek azonosságát, és pótolják a tájékoztató füzetben hiányzó érdemjegyeket. Ha
a tanuló tájékoztató füzete, ellenőrzője hiányzik, ezt a feljegyzési füzetbe dátummal és
kézjeggyel ellátva kell bejegyezni.
Az osztályfőnökök indokolt esetben írásban értesítik a szülőket a tanulók előmeneteléről,
magatartásáról és szorgalmáról.
A tanulók szüleitől írásbeli nyilatkozatot kell beszerezni minden olyan intézményi döntésben,
amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.
A döntés meghozatalához a szülők 50%+1 fő egyetértő nyilatkozata szükséges.
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8.7.3. A diákok tájékoztatása
A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat szóbeli feleletnél
azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok javítását két
héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani.
A tudás folyamatos értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább havi egy jegy
szüksége. A heti egy órás tárgyak kivételt képeznek, de itt is szükséges a félévenkénti három
osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele
naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt
(csoportot) legalább egy héttel vagy néhány tanítási órával (az adott tárgyból) a kijelölt
időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség szerint csak egy)
témazáró dolgozatot lehet íratni. A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv
és irodalom írásbeli kivételével) csak egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem
adunk.
A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről.
Minden diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást
kapjon osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő
döntéseket iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság
tudomására hozni.
Az iskola tanulóközösségének az iskolagyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma. Az igazgató
és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a diákokkal.
Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. Az iskolagyűlés nyilvános, azon bármely
tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait.
Az iskolagyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében
meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell
iskolagyűlést tartani.
Az iskolagyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzat vezetők beszámolnak az előző
iskolagyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, érvényesüléséről.
Rendkívüli iskolagyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az iskola
igazgatója kezdeményezi.
8.8. Az iskolai dokumentumok nyilvánossága
Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak:
• alapító okirat,
• pedagógiai program,
• minőségirányítási program,
• szervezeti és működési szabályzat,
• házirend.
A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők,
illetve (az alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító
okirat a www.kir.hu honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról –
munkaidőben – az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást.
A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a beiratkozáskor illetve a házirend
lényeges változásakor átadjuk.
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8.9. A külső kapcsolatok rendszere és formája
A külső kapcsolatok célja, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a továbbtanulás és pályaválasztás érdekében és egyéb ügyekben
rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel és cégekkel.
A vezetők, valamint a nevelő-oktató munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres
személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival meghívás vagy egyéb értesítés alapján -.
A kapcsolattartás formái és módjai:
- közös értekezletek tartása,
- szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel,
- módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása,
- közös ünnepélyek rendezése,
- intézményi rendezvények látogatása,
- hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon.
A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse
rendszeres kapcsolatot tart fenn a Családsegítő Szolgálattal. A munkakapcsolat felügyeletéért
az igazgató a felelős.
Rendszeres külső kapcsolatok
Intézményünk a feladatok eredményes ellátása érdekében rendszeres munkakapcsolatot tart
számos szervezettel. A munkakapcsolatok megszervezéséért, irányításáért az igazgató a
felelős.
Napi munkakapcsolat köti az intézményt a közös fenntartásban működő intézményekhez és
szervezetekhez.
Az intézmény kapcsolatban áll a következő szervezetekkel:
⇒ a fenntartóval,
⇒ a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel
⇒ a történelmi egyházak szervezeteivel
⇒ a Megyei Pedagógiai Intézettel és Szakértői Bizottságával,
⇒ a fenntartó által finanszírozott többi közoktatási intézménnyel,
⇒ Szegedi Tudományegyetemmel,
⇒ az Apáczai Könyvkiadóval,
⇒ a zeneiskolákkal,
⇒ a Diósgyőri Alapfokú Táncművészeti Iskolával (DATI),
⇒ a gyermekek egészségügyi ellátásáról gondoskodó társintézményekkel (iskolaorvos,
fogászat, tüdőszűrő, védőnők, GYEK, stb.)
⇒ a gyermek- és ifjúságvédelmi hatóságokkal (Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhivatal),
⇒ a nevelési tanácsadó szolgálattal,
⇒ a családsegítő központtal,
⇒ az intézményt támogató iskolai alapítvánnyal („Segítünk”)
⇒ az iskolát patronáló cégekkel, egyesületekkel,
⇒ Páli Szent Vince Szeretetszolgálattal,
⇒ Máltai Ápolási Otthonnal,
⇒ MINŐIES Alapítvánnyal,
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⇒ sportegyesületekkel (MISI, Diósgyőri Tájékozódási Futó Club),
⇒ Miskolci Szülők Egyesületével,
⇒ ÖKO-körrel,
⇒ Nemzeti Színházzal, Bábszínházzal,
⇒ Ady Endre Művelődési Házzal,
⇒ civil szervezettel,
⇒ egyéb szervezetekkel.
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 Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve
a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel,
intézményekkel és hatóságokkal.
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9. A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
9.1. A tanulói hiányzás igazolása
A tanulói hiányzással kapcsolatos szabályozás a házirend feladatköre. Szabályzatunkban a
hiányzások és késések egységes elbírálása érdekében eljárási szabályokat rögzítünk az
alábbiakban.
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását a házirendben meghatározottak szerint igazolni. Az igazolásokat az
osztályfőnök a tanév végéig köteles megőrizni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:
a) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
Az iskolából rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén
behívja az iskolába. A magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell
venni.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
• rendkívüli esetben, ha a tanuló hibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. baleset,
rendkívüli időjárás stb.).
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély
megadásáról tanévenként három napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt az
osztályfőnök véleményezése alapján. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait.
Azoknak a tanulóknak a hiányzásait igazoltnak kell tekinteni, akik tanulmányi és
sportversenyeken az iskolát képviselik. A versenyen való részvételt a naplóban kell rögzíteni.
A középiskolák által szervezett nyílt napon egy tanuló egy intézmény által szervezett nyílt
napon vehet részt. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a naplóban.
9.2. Tájékoztatás, a szülő értesítése igazolatlan hiányzás esetén
A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdésének
előírásai szerint történik.
•
•
•
•
•

első igazolatlan óra után: a szülő értesítése
tizedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
a 10. igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes jegyző értesítése
a 20. igazolatlan óra után: a szülő postai úton történő értesítése
az 50. igazolatlan óra után: a jegyző és a kormányhivatal értesítése

Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás
következményeire.
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9.3. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval
szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg.
• A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30
napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye
nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
• A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
• A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
• A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges
mértékben – a határozati javaslatba beépítik.
• A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a
fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal
meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott
személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a
tárgyalás céljára szolgáló teremben.
• A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet a
tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
• A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni,
az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
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10. AZ INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA
10.1. A hagyományápolás célja és tartalmi vonatkozásai
A hagyományápolás célja
Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény
jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának joga és
kötelessége.
A nemzeti ünnepek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti
identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az intézmény egyéb helyi hagyományai
közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják,
a fiatalokat az egymás iránti tiszteletre nevelik.
Az iskola hagyományait a pedagógiai program tartalmazza.
A hagyományápolás külsőségei, feladatai
Intézményünk jelképe:
- az iskolazászló (iskolai névadón, illetve tanévnyitón és ballagáson)
- az iskola logója

A kötelező viselet
Az intézmény ünnepélyein a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt ünneplő ruhában
(fehér felső, sötét alj, iskolanyakkendő) kell megjelenniük, kifejezve ezzel a tiszteletadást
történelmi múltunk kiemelkedő eseményei vagy követésre méltó személyei iránt.
A tanulóknak ünneplő ruhában kell megjelenni a vizsgákon.
Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér zokni,
lányoknak kék tornaruha, vagy fehér póló, kék alsó; fiúknak fehér atléta, kék tornanadrág
A hagyományápolással kapcsolatos feladatok
A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, időpontokat, valamint felelősöket az évi
munkaterv határozza meg. Alapelv, hogy az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre,
tanulmányi és sportrendezvényekre, stb.) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés
a pedagógusok és a tanulók számára - képességeket és a rátermettséget figyelembe véve egyenletes terhelést adjon. Az intézményi szintű ünnepélyeken és rendezvényeken a
pedagógusok és tanulók részvétele kötelező.
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11. TANKÖNYVTÁRI SZABÁLYZAT
11.1. Jogszabályi rendelkezések
A 20 / 2012. / VIII. 31. / EMMI rendelet 163.§ (5) bek. Alapján a tankönyveket külön
gyűjteményként kell kezelni, a különgyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos
szabályait a Tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.
Törvényi rendelkezések az ingyenes tankönyvi ellátás rendjéről:
2007. évi XCVIII. tv.
2001. évi XXXVII. tv. a tankönyvpiac rendjéről
2004. évi XVII. tv. módosítás
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet
16/2013. (II.28.) EMMI rendelet
Tartós tankönyv: A több éven keresztül használható tankönyvek, kézikönyvek, szótárak,
kötelező és ajánlott olvasmányok, atlaszok, szöveggyűjtemények, a tanítást segítő
kiadványok, kis példányszámú tankönyvek és audiovizuális segédanyagok.
A tartós tankönyvek a „Brosura leltár” című különgyűjtemény leltárba kerülnek,
megjegyzésben a TT (tartós tankönyv) jelöléssel.
A tankönyvek 6 évi használat után vagy elrongálódásuk esetén selejtezendők, biztosítva,
hogy 1-1 példány a régebbi kiadványokból maradjon meg a könyvtár gyűjteményében
Ingyenes tankönyv: Egy tanévre szolgáló tankönyvek, munkatankönyvek, feladatlapok,
melyek az arra jogosult (ingyenes tankönyvet igénylő) tanulók használatra kapnak egy
tanévre.
Ezek az „Időleges megőrzésű dokumentumok” elnevezésű címjegyzékben nyilvántartásba
kerülnek a tanulók névsorával. A tanév végén ezeket, a kiadványokat beszedjük, és
használhatóságuk függvényében a következő tanévben újra felhasználjuk, vagy töröljük az
állományból.
11.2. Az ingyenesség biztosítása
A 23 / 2004. OM rendelet alapján az ingyenességre jogosult tanulók a normatívának
megfelelő összegben ingyen használatos tankönyvet kapnak, melyet a fenntartó fizet, illetve
az iskolai könyvtárból kölcsönöznek. Ezeket a könyveket a tanév elején szülői aláírással veszik
át, melyben vállalják, hogy a könyvek épségére vigyáznak, nem rongálják szándékosan, s a
tanév végéig (ami az utolsó tanítási nap) az iskolai könyvtárba visszajuttatják. Ettől eltérni az
osztályozó vizsgára készülő tanulóknál lehet, ők a nyári szünet idejére is megkaphatják a
felkészüléshez szükséges tankönyveket. Az arra rászoruló tanulókat az iskola tartós
tankönyvek kölcsönzésével támogatja. Az ingyen tankönyvek nem az iskolai könyvtár
tulajdonát képezik, hanem az iskoláét. Elhelyezésük külön szekrényben történik.
A könyvtárból kölcsönzött tartós, ill. a még használható ingyen tankönyv, tanév végén a
könyvtárba kerül vissza. A tartós tankönyvek különgyűjteményként, szabadpolcon,
hozzáférhető módon állnak a tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.
Az ingyenes tankönyvre jogosult tanuló iskolaváltáskor, tanulmányai befejezésével köteles a
részére átadott tankönyveket visszaadni.
A tankönyvtár nem azonos az iskolai könyvtár állományával.
A Tankönyvtár helye a könyvtár, és a könyvtár előtti zárható szekrény. Működését a jelenleg
fennálló törvények határozzák meg, változtatását a belépő módosítások tehetik indokolttá.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen szervezeti és működési szabályzatot (SzMSz) csak a nevelőtestület módosíthatja a szülői
munkaközösség és a diákönkormányzat véleményének kikérésével.
Az intézmény eredményes és hatékony működtetéséhez szükséges további rendelkezéseket
– mint pl. a belső ellenőrzés szabályzatát, az irat- és pénzkezelés, bizonylatolás rendjét, az
intézményi gazdálkodás szabályait – önálló szabályzatok tartalmazzák. E szabályzatok, mint
igazgatói utasítások jelen SzMSz változtatása nélkül módosíthatók.

Miskolc, 2016. szeptember 12.
P.h.
Budáné Tóth Gabriella
igazgató
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a
nevelőtestület 2016. szeptember 12-én elfogadta.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal
tanúsítják.

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

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

Nyilatkozat – Szülői Szervezet
A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Szülői Szervezetének
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és
működési szabályzat elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat
gyakoroltuk.
Miskolc, 2016. szeptember 8.
…………………………………………………
Szülői Szervezet elnöke

Nyilatkozat - Diákönkormányzat
A Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzatának
képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a szervezeti és
működési szabályzat elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk.
Miskolc, 2016. szeptember 14.
…………………………………………………
Diákönkormányzat vezetője
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1. SZ. MELLÉKLET
MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
Munkaköri leírás
Pedagógus részére
Cél
A pedagógus felelősséggel és önállóan a katolikus értékrendnek megfelelően a tanulók
tudásának, képzettségének és személyiségének fejlesztése érdekében végzi munkáját.
Kötelességeit a Kt. 1993. évi LXXIX. törvény, a Nkt. 2011. évi CXC. törvény, a Magyar
Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok számára készített Etikai
Kódex és az iskola pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata és munkaterve
tartalmazzák.
Feladatköri kötelességek
1. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagy gyermeket felügyelet nélkül),
óvja a gyermekek jogait, az emberi méltóságot.
2. A pedagógiai program alapján tárgyilagos ismeretekkel növeli a tanulók tudását,
sokoldalú és érdekes foglalkozásokkal, sok gyakorlással fejleszti egyéni képességeiket,
objektíven és indoklással értékel. Terveit az óra eredményességének függvényében
felülvizsgálja.
3. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, irányítja a
fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével, modorával, hangnemével,
öltözködésével, megnyilvánulásaival, munkafegyelmével példát ad a tanulói számára.
Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát és szükség esetén
változtat előzetes tervein.
4. A tantárgyfelosztás alapján határidőre tanmenetet készít, tanóráira, foglalkozásaira
céltudatosan és széleskörűen felkészül, és pontosan, színvonalasan tartja meg azokat.
5. Szemléltető és kísérleti eszközöket készít elő a bemutató és tanulói kísérleti
használathoz, illetve ő maga is készít ilyeneket. Az ismereteket a diákok
tapasztalataira építve, az érdeklődés felkeltésével, az életkoruknak megfelelő
kifejezésmóddal, képességek folyamatos fejlesztése mellett kell átadni.
6. Tervezett differenciálással, életből vett példákkal, versennyel segíti az egyéni
képességek és a tehetség kibontakozását. Felkészíti és kíséri a diákokat tanulmányi,
kulturális és sport versenyekre, rendezvényekre.
7. Figyelembe veszi az egyén fejlődési ütemét, a hátrányos családi helyzetet, a
fogyatékosságot, közreműködik gyermekvédelmi feladatok ellátásában. Differenciált
és korrepetáló foglalkoztatással segíti a rászorulókat.
8. A felmérő és témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal előre közli, egyezteti az
osztályban tanító kollégáival, hogy elkerüljék a gyerekek túlterhelését. Az írásbeliket
lekésőbb 10 napon belül kijavítja.
9. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatást
támogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli
felhasználhatóságukat.
10. A tantestület tagjaként köteles részt venni az értekezleteken. Aktívan részt vesz a
pedagógiai program értékelésében, módosításában, segíti a tantestületi és szakmai
értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedik a szakmai munkaközösség
munkájában. Részt vesz a helyi tantervek kidolgozásában, pályázatok készítésében.
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A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs
eszközöket és a különböző online csatornákat, tevékeny, követendő mintát mutat a
diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.
11. Felelősséggel ellátja az előírt helyettesítéseket, és a tanulók felügyeletét (tanórák,
tanórán kívüli foglalkozások, óraközi szünetek, tanítás előtti, utáni és rendezvényi
ügyeletek).
12. Levezeti és felügyeli az osztályozó, különbözeti, felvételi és egyéb vizsgákat,
méréseket a munkatervben rögzített időszakban és módon, tanítási nélküli
munkanapokon munkát végez a vezetők beosztása alapján.
13. Az iskolai ünnepélyek, versenyek, rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal, méltó megtartásukhoz a
gyerekeket felkészíti, végrehajtja a rá osztott feladatokat.
14. Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedik a
támogatásra szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatja a szülőket a fogadóórákon,
részt vesz a szülői értekezleteken.
15. Szakmai ismereteit továbbképzéseken, tanfolyamon bővíti (a törvényi előírás be nem
tartása esetén a pedagógus munkaviszonya megszüntethető), együttműködik a
szaktanácsadókkal, szakértőkkel, nyílt napokon aktívan részt vállal a feladatokból.
Aktívan részt vesz a szakmai munkaközösségek feladatellátásában, a továbbképzésen
szerzett ismereteiről beszámol.
16. Határidőre, kifogástalan módon ellátja a pedagógiai munka adminisztratív teendőit
(osztálynaplók, törzskönyvek, ellenőrző és magatartási füzet vezetése, a tanulók
értékeléseinek beírása, statisztikai adatok szolgáltatása).
17. Kollégái közreműködésével rendben tartja a rábízott szertárat, a tárgyakat és
eszközöket rendeltetésszerűen használja. Részt vesz a leltározásban, a leltárában lévő
dolgokért felelősséggel tartozik.
18. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az
igazgató és helyettese utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
19. Naponta tanórájának, munkakezdésének (pl. ügyelet) megkezdése előtt 15 perccel
korábban köteles a munkahelyén megjelenni, akadályoztatása esetén az SZMSZ
szerint kell eljárni, a tanmenet átadásával hozzájárul a helyettesítés
szakszerűségéhez.
20. Megbízása alapján ellát különböző díjazott feladatokat (osztályfőnökség,
munkaközösség vezetés, diákönkormányzat vezetés, stb.), felelősi tevékenységeket
(ifjúságvédelmi, pályaválasztási).
21. A katolikus hitet valamilyen okból nem gyakorló nevelőtől az iskola elvárja, hogy az
egyház tanításaira nyitott legyen, az iskola keresztény értékrendjét, szokásait és
gyakorlatait magáévá tegye, azokkal ellentétes nézeteket ne terjesszen.
22. A pedagógus az iskola szabályzataiban előírt titoktartást nem szegheti meg, az
értekezleteken elhangzottakról a határozatok kivételével senkit nem tájékoztathat. A
nevelő a tanítványaitól vagy tanítványairól birtokában lévő ismereteket, amíg azok a
tanítvány érdekeit szolgálják, bizalmasan és titkosan kezeli, nem közöl rájuk nem
tartozó tényeket. Ha a bizalmas információkat pedagógusi felelősségből fakadóan
tovább kell adnia, azt lehetőség szerint először az érintettel beszéli meg, ezután
értesíti az intézmény igazgatóját. A hatóság értesítése az igazgató feladata.
23. Határidőre elvégzi kifogástalan módon mindazokat a munkafeladatokat, amelyekkel
felettese megbízza.
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Munkaköri leírás
Igazgatóhelyettes részére

Cél
Az igazgató munkájának segítése, egyes munkaterületek irányítása, az igazgató távollétében
annak teljes jogkörrel és felelősséggel járó helyettesítése
Feladatköri kötelességek
1. Felelősséggel vesz részt az iskolakoncepció kialakításában, a tervek elkészítésében, a
kitűzött célok megvalósításában, végrehajtás ellenőrzésében.
2. Ellenőrzi az iskola pedagógiai tevékenységét, szakórákat, munkafegyelmet,
munkaközösségi összejöveteleket, szülői értekezleteket, szakköröket.
3. Figyelemmel kíséri az alsó, felső tagozaton és a napköziben folyó munkát.
4. Összesíti a jelentéseket, előkészíti a nevelőtestületi értekezleteket.
5. Ellenőrzi a munkaterveket, a tanügyi dokumentumokat és az ezek szerinti
előrehaladást.
6. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és képes
alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
7. Beosztja az étkezés rendjét, kapcsolatot tart a gazdasági ügyintézővel.
8. Beosztja a helyettesítést, vezeti a távollétekre vonatkozó dokumentumokat,
helyettesítési naplót, nyilvántartja a betegállományokat, rendkívüli szabadságokat.
9. Segíti a tankönyvrendelést, a pályaválasztási tevékenységet.
10. Megszervezi az első osztályosok beíratását.
11. Gondoskodik a szülőknek szóló információknak a címzetthez juttatásáról.
12. Havonta ellenőrzi a naplókat.
13. Elkészíti az iskolai statisztikát.
14. Részt vesz a költségvetés tervezésében.
15. Részt vesz a munkavédelmi szemléken.
16. Figyelemmel kíséri, nyilvántartja a megjelenő jogszabályokat, rendeleteket.
17. Ellenőrzi az iskolai dokumentáció megőrzését, ellenőrzi az adminisztrációs
tevékenységet.
18. Részt vesz a leltározás előkészítésében és lebonyolításában.
19. Folyamatosan törekszik szakmai tudásának gyarapítására, a korszerű ismeretek
elsajátítására.
20. Munkája pontos, magatartása mindenkor udvarias, példamutató, hozzájárul a
nyugodt iskolai létkör kialakításához.
21. Az igazgatóhelyettes bizalmi feladatot lát el, számára a hivatali titoktartás kötelező.
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Munkaköri leírás
Iskolalelkész részére

Cél
A katolikus értékrendnek megfelelően a tanulók hitének felébresztése és elmélyítésének
segítése érdekében végzi munkáját. Kötelességeit a Kt. 1993. évi LXXIX. törvény, a Nkt. 2011.
évi CXC. törvény, a Magyar Katolikus Egyház közoktatási intézményeiben dolgozó
pedagógusok számára készített Etikai Kódex és az iskola pedagógiai programja, szervezeti és
működési szabályzata és munkaterve tartalmazzák.
Feladatköri kötelességek
1. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük
fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről, óvja a gyermekek jogait, az emberi
méltóságot.
2. Tagja a tantestületnek. Az iskola közösségének lelki gondozója, a vallási nevelés
vezetője, és az ehhez kapcsolódó gyakorlati tennivalók irányítója.
3. Változatos módszerekkel a pedagógiai program értékrendje szerint neveli, irányítja a
fiatalokat. Szem előtt tartja, hogy személyiségével, megnyilvánulásaival,
munkafegyelmével példát ad a tanulói számára.
4. Felelős az iskola keresztény arculatának kialakulásáért, ápolásáért, neveléséért és
megtartásáért.
5. A reggeli áhítatok, tanévnyitó, tanévzáró, valamint az egyházi ünnepek, szentmisék
megszervezése, lebonyolításukban való részvétel.
6. Lelki napok szervezése, koordinálása.
7. Egyéb egyházi alkalmak (búcsú, hittantábor……) szervezése, koordinálása.
8. Közreműködik a tanulók szabadidejének tartalmas eltöltésében.
9. Az intézmény beiskolázási tevékenységében történő közreműködés.
10. Kapcsolattartás az intézményben tevékenykedő hitoktatókkal és a városban működő
történelmi egyházak gyülekezeteivel.
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Munkaköri leírás
Osztályfőnök részére
Cél
Egy osztályt és annak tanulóit érő iskolai fejlesztő hatások koordinálása, a nevelési tényezők
összefogása a tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése
érdekében. Az osztályközösségek életének szervezése.
Legfontosabb feladatok és felelősségek
1. Az osztályfőnököt az igazgató nevezi ki. Munkáját az SZMSZ, a mindenkort hatályos
tantervek, az iskola pedagógiai programja és az éves munkaterv iránymutatásai
alapján végzi.
2. Az osztályfőnökök felelős vezetője a rábízott tanulócsoportnak.
3. Feladata a tanuló személyiségének alapos, sokoldalú megismerése, differenciált
fejlesztése, keresztény értékek közvetítése, közösségi tevékenységük irányítása,
önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
4. Nevelőmunkáját fokozatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma a tanmenet.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon kívül az
osztályfőnöknek a következő feladatokat is el kell látnia.
Feladatköri kötelességek
1. Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, családi és szociális körülményeit, a
szülők iskolával szembeni elvárásait.
2. Törekszik a család és az iskola nevelő munkájának összehangolására, együttműködik
a szülőkkel.
3. Az iskola munkatervében meghatározott alkalmakkor szülői értekezletet tart.
4. Együttműködik a tanulók szüleivel, szükség szerint családlátogatáson ismerkedik a
támogatásra szoruló tanulók környezetével. Tájékoztatja a szülőket a fogadóórákon,
részt vesz a szülői értekezleteken.
5. A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai
értékelési rendszerről. Folyamatos tájékoztatást ad a gyerekek magatartásáról,
tanulmányi előmeneteléről az e-naplón keresztül. Szükség esetén online közösséget
hoz létre az együttműködés, kommunikáció segítése érdekében.
6. Együttműködik, összehangolja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját,
látogatja óráikat. Vezeti osztálya osztályozó értekezleteit, ezeken, valamint az
igazgató kérésére a nevelőtestületi értekezleten ismerteti és elemzi a tanulócsoport
helyzetét, neveltségi szintjét, tanulmányi munkáját, magatartását. Észrevételeit és az
esetleges problémáit az érintett nevelőkkel megbeszéli. Szükség szerint – az igazgató
hozzájárulásával – az osztályban tanító tanárokat és az érintett pedagógusokat
tanácskozásra hívja össze.
7. Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a
tanítványokat oktató, nevelő tanárokkal, a tanulók életét, tanulmányait segítő
személyekkel.
8. Tisztában van saját szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival és
képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz.
9. Figyelemmel kíséri az osztály tanulmányi előmenetelét, a fegyelmi helyzetet.
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10. Rendszeresen ellenőrzi a gyerekek ellenőrzőjét, minden jegyük benne van-e,
aláíratták-e a bejegyzéseket.
11. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, a velük kapcsolatos észrevételeit,
javaslatait a kollégák elé terjeszti.
12. Regisztrálja és összesíti a tanulók hiányzásait, adatokat szolgáltat osztályáról az iskola
statisztika elkészítéséhez.
13. Gondot fordít arra, hogy helyes tanulási módszerek elsajátításával osztálya tanulói
érjék el a képességüknek megfelelő szintet.
14. Tiszteletben tartja a gyerekek emberi méltóságát, gondoskodik arról, hogy az osztály
közösségi tevékenysége során alkalmat teremtsen minden tanulónak a demokratikus
közéleti szereplésére való felkészülésre.
15. Segíti az iskolai diákönkormányzat munkáját, felkelti a tanulókban az iskolai közéleti
tevékenység iránti érdeklődést.
16. A diákja minden iskolai tevékenységét értékeli, bennük kialakítja a reális önértékelés
igényét.
17. Folyamatosan
törekszik
osztályában
a
társadalmi
munkamegosztás
megismertetésére. A gyerekek életkorának megfelelő szakmai ismertetésekkel,
önismereti gyakorlatokkal készíti fel tanulóit a pályaválasztásra.
18. Felelős megbízásával és munkájának ellenőrzésével biztosítja az osztálytermek
rendjének, tisztaságának, berendezési tárgyainak megőrzését.
19. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik
az ifjúságvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal, gondoskodik számukra a szociális
és tanulmányi segítségnyújtásról.
20. Nyolcadik osztályban segíti a tanulók pályaválasztását, pályaorientációját, azok
személyiségének megismerésében. A tanulók továbbtanulásával kapcsolatos
adminisztratív munkálatokat, a továbbtanulási lapokat szabályszerűen és pontosan
továbbítja.
21. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
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Munkaköri leírás
Szaktanár részére

Cél
Az iskolai tantárgyak szakszerű és hatékony oktatása a tantárgyfelosztásban meghatározott
rendben. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában, a
tantárgyak nyújtotta lehetőségek kiaknázása a keresztény személyiség kibontakoztatása
érdekében.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon kívül a szaktanárnak
a következő feladatokat is el kell látnia.
Feladatköri kötelességek
1. Nevelő-oktató munkáját tervszerűen végzi a tantestület egységes elvei alapján, a
hatékony módszerek, taneszközök megválasztásával.
2. A szaktanár rendelkezzen a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és
szakmódszertani tudással, kötelessége szaktárgyi és pedagógiai szakértelmének
állandó
gyarapítása,
szakmódszertani
tájékozódás
továbbképzéseken,
infokommunikációs eszközökön és on-line csatornákon keresztül.
3. A pedagógiai program szerint neveli a diákokat, a tanítással egyidejűleg figyelemmel
kíséri a tanulók egyéni fejlődését, fejleszti képességeiket, személyiségüket.
Együttműködik az osztályfőnökkel, a kollégákkal.
4. Reáisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását.
5. Rendszeresen ellenőrzi az írásbeli házi feladatokat, a tanulók teljesítményeit,
megtartja az írásbeli, szóbeli számonkérés optimális egyensúlyát (indokolt esetben a
szakértői véleményt alapul véve), objektíven és indoklással értékel.
6. Szakszerűen végrehajtja az egyéb pedagógusi teendőket.
7. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
Megjegyzés
A szaktanárok munkaköri leírása minden tanévben kiegészülhet a munkaközösség-vezető
vagy az iskolavezetés által az éves munkaterv alapján meghatározott személyre szóló
feladatokkal. A kiegészítést augusztus 31-ig a szaktanárral ismertetni kell.
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Munkaköri leírás
Tanító részére
Cél
Az iskoláztatás kezdő szakaszában a gyerekek iskolai életre szocializálása, elindítása a hit
elmélyítésének útján, kötelességtudatuk és feladattartásuk kialakítása, alapkészségek
fejlesztése. Az egészséges életmódnak megfelelő szokások, követelmények megismertetése,
gyakoroltatása a gyerekekkel.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon kívül a tanítónak a
következő feladatokat kell ellátnia.
Feladatköri kötelességek
Tanítás differenciált képességfejlesztéssel, ellenőrzés, értékelés
1. Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően
differenciáltan szervezi, gondot fordít az életkori sajátosságokhoz illeszkedő fejlesztő
foglalkozásra, a tanítási idő optimális kihasználására.
2. A lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni
segítségnyújtással biztosítja a továbbhaladást. Szükség esetén időben szakértői
vizsgálatot kezdeményez.
3. Színvonalasan végzi a tehetséges tanulók differenciáláson kívüli szakköri
foglalkozását, tanulmányi versenyre való felkészítését.
4. Rendszeresen ellenőrzi, és motiváló hatással értékeli a gyerekek tanulmányi
teljesítményeit, szükség esetén módosítja a terveit. Megtartja az írásbeli és szóbeli
gyakorlási formák egyensúlyát, az írásbeli feladatokat naponta ellenőrzi, javítja, és a
tanulókkal együtt értékeli.
5. Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód
megvalósítását.
Nevelés és felügyelet
1. Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös
tevékenységekkel, szükség szerint családlátogatásokkal és különböző vizsgálatokkal.
Fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, biztosítja a türelmes,
nyugodt légkörű környezetet.
2. Feladata a tanulás megszerettetése, keresztény értékek közvetítése, a spontán
érdeklődés fenntartása, fejlesztése. Tanórán kívül szabadidős foglalkozásokat
szervez.
3. Biztosítja, hogy a gyerekek a foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények
között játszhassanak, naponta szervezetten mozoghassanak a szabad levegőn.
4. Tervszerűen végzi a tanulók szóbeli és írásbeli kommunikatív képességeinek,
személyiségének fejlesztését: az együttműködési készség, önállóság, öntevékenység
kialakítását.
5. A szülőket tájékoztatja az iskola pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai
értékelési rendszerről.
6. Szervezőmunkával segíti a szülői munkaközösség megalakítását, működését.
Az alkalmas és vállalkozó szülőket bevonja a kulturális és szabadidős foglalkozások,
kirándulások lebonyolításába.
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7. Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is – megszerezzék az eredményes
továbbhaladáshoz szükséges alapkészségeket, a képességeiknek megfelelő
ismereteket. A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi, erkölcsi, lelki
fejlődéséért.
8. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
Megjegyzés
A tanítók munkaköri leírása minden tanévben kiegészülhet a munkaközösség-vezető vagy az
iskolavezetés által az éves munkaterv alapján meghatározott személyre szóló feladatokkal.
A kiegészítést augusztus 31-ig a tanítóval ismertetni kell.
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Munkaköri leírás
munkaközösség-vezető részére

Cél
Az igazgató munkájának segítése, munkaközösségének szervezése, irányítása
Feladatköri kötelességek
1. A munkaközösség-vezetőt a tantestület javaslatára az igazgató bízza meg. Visszahívása is
hasonlóan történik.
2. A munkaközösség-vezetőnek véleményezési joga van a pedagógiai program, a munkaterv
és a belső ellenőrzések tervezésénél.
3. Részt vesz a fegyelmi eljárások kidolgozásában, lefolytatásában.
4. Megtervezi és megszervezi szaktárgyi közössége munkáját. Ennek írásos dokumentumát
szeptember 30-ig elkészíti és leadja az iskola vezetésének.
5. Szervezi és segíti kollégái munkáját, különös tekintettel a pályakezdőkre, illetve az új
belépőkre.
6. Rendszeres hospitálást végez.
7. Tervezi és végzi az évközi és tanév végi eredményméréseket, ezek értékelését.
8. Figyelemmel kíséri a versenykiírásokat, időben leadja a nevezéseket.
9. Felméri munkaközössége továbbképzési igényeit, közreműködik a megvalósításban.
10. Segíti szaktárgyában a megfelelő program és az ahhoz megfelelő tankönyvek és
taneszközök kiválasztását.
11. Figyelemmel kíséri a szakleltárt, javaslatot tesz új eszközök beszerzésére, illetve a
selejtezésre.
12. Személye a legfőbb összekötő kapocs az iskolavezetés és a tantestület tagjai között.
13. Igény szerint értékelő beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről.
14. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az igazgatóhelyettes
megbízza.
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Munkaköri leírás
Napközis nevelő részére
Cél: A napközis csoportba tartozó tanulók tanórák után iskolában töltött idejének célszerű,
hasznos, intenzív fejlesztő foglalkozásokkal való kitöltése.
A pedagógusokra vonatkozó általános munkaköri leírásban foglaltakon kívül a napközis
nevelőnek a következő feladatokat is el kell látnia.
Feladatköri kötelességek
1. Feladata a gyerekek alapos megismerése tudatos megfigyeléssel, változatos, közös
tevékenységekkel, családlátogatásokkal és különböző vizsgálatokkal. Fokozatosan
szoktatja tanulóit az iskolai házirend betartására, biztosítja a türelmes, nyugodt
légkörű környezetet.
2. Tudatosan tervezi nevelő tevékenységét, határidőre elkészíti projektmunka
ütemtervét, melyben nagy gondot fordít a változatos foglalkoztatásokra, melyekre
alaposan felkészül.
3. Csoportja tanítás után az ebédelési rendnek megfelelően az ebédlőbe kíséri és
gondoskodik a kulturált étkezésről, a személyi higiénia betartásáról.
4. Irányítja a tanulók másnapra való felkészülését az életkori sajátosságokhoz illeszkedő
tevékenységekkel és segíti az önálló tanulás módszerének elsajátítását,
együttműködve a csoportja tagjait tanító pedagógusokkal.
5. A gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciált
foglalkoztatással megteremti a tanulási feltételeket, fejleszti a célirányos
feladatmegoldásokat, kikérdezi a memoritereket.
6. Biztosítja a tanulási időben az írásbeli házi feladatok maradéktalan elkészítését. Ezt
mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrizze. A
rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja, vagy segítésüket
tanulócsoportok szervezésével biztosítja.
7. A gyerekek munkájának ösztönzésére motiváló értékelési rendszert dolgoz ki,
melynek eredményeiről rendszeresen tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket.
Felelősök választásával és munkájuk ellenőrzésével biztosítja az ebédlő, a
csoportterem és az udvar rendjét.
8. Kiemelten biztosítja az életkornak megfelelő környezeti és az egészséges életmódra
nevelést. Naponta biztosítja a tanulók szabadlevegőn való mozgását, kikapcsolódását
– jó idő esetén (rossz idő esetén a tanteremben).
9. A napközis foglalkozások után az iskola bejáratához kíséri és elbúcsúztatja a
gyerekeket a házirend alapján.
10. Vezeti a foglalkozási naplót, gondoskodik a kiadott játékot, eszközök gondos
használatáról, megőrzéséről.
11. Az adott időkeretek között csoportja számára lehetőség szerint kultur-, sport-,
játékfoglalkozásokat szervez.
12. Felelős, hogy a tanulók – ha különböző ütemben is – megszerezzék az eredményes
továbbhaladáshoz szükséges alapkészségeket, a képességeiknek megfelelő
ismereteket. A napközis nevelő felelős a rábízott gyerekek tanulmányi, erkölcsi, lelki
fejlődéséért.
13. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
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Munkaköri leírás
Könyvtáros tanár részére

Cél
Az intézményi könyvtár szakszerű és pontos működtetése, a nevelő-oktató munka segítése,
korszerű könyvtári szolgáltatás nyújtása.
Feladatköri kötelességek
1. Gondoskodik a diákok testi épségéről, erkölcsi védelmükről, a balesetek
megelőzéséről.
2. Könyvtárhasználati rendben intézkedik az igénybevételről és a kölcsönzésről, melyet
a könyvtár ajtaján helyez el.
3. Biztosítja naponta – az óraközi szünetekben és délután – a nyitvatartási időt, a
dokumentumok kölcsönzését.
4. Folyamatosan gyarapítja, gondozza a gyűjteményt. Beszerzi és nyilvántartásba veszi
az új dokumentumokat.
5. Bemutatja és ismerteti az állomány katalogizálását, a könyv- és könyvtárhasználatot,
egyénileg is foglalkozik a tanulókkal az olvasás népszerűsítése és a pozitív
személyiségfejlesztés érdekében.
6. Jól használható kézi könyvtárat állít össze (lexikonok, nagy szótárak, kézi könyvek,
albumok, atlaszok, stb.), biztosítja a kézi könyvtárak zavartalan helyszíni használatát.
7. Megrendeli a folyóiratokat, ezekből információkat ad tovább, vezeti a könyvtári
statisztikát, közreműködik a tankönyvellátás szervezésében.
8. Folyamatosan tájékoztatja a pedagógusokat a beszerzett könyvekről,
szakfolyóiratokról, stb.
9. Aktívan részt vesz a pedagógiai program értékelésében, módosításában, segíti a
tantestületi és szakmai értekezletek eredményességét, alkotóan tevékenykedik a
szakmai munkaközösségek munkájában, továbbképzésen szerzett ismereteiről
beszámol.
10. Az iskolai ünnepélyek, versenyek, rendezvények, szabadidős programok
szervezésében és megvalósításában aktív szerepet vállal, méltó megtartásukhoz a
gyerekeket felkészíti, végrehajtja a ráosztott feladatokat.
11. Ellátja a könyvtárosi munka adminisztratív teendőit.
12. Betartja a munkafegyelmet, a jogszabályok és a szabályzatok előírásait, végrehajtja az
igazgató és a helyettes utasításait, szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.
13. Határidőre elvégzi kifogástalan módon mindazokat a feladatokat, amelyekkel az
igazgató és a helyettesek megbízzák.
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Munkaköri leírás
Diákönkormányzatot segítő tanár részére

Feladatköri kötelességek
1. Segíti a diákönkormányzat rendezvényeinek szervezését és lebonyolítását.
2. Szervezi és segíti a diákönkormányzat és az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület
közötti kapcsolattartást.
3. Gondoskodik az információ kölcsönös közvetítéséről.
4. Figyelemmel kíséri a diákönkormányzat munkájával kapcsolatos jogszabályokat.
5. Közreműködik a diákönkormányzat és az iskola munkatervének összehangolásában.
6. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
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Munkaköri leírás
Fejlesztő pedagógus részére

Cél: Szakmai, pszichológiai ismeretei birtokában szakszerűen végezze a különböző
beilleszkedési és/vagy funkciózavarokkal küzdő gyermekek pedagógiai prevencióját, és
korrekcióját csoportos vagy egyéni formában.
Feladatköri kötelességek
1. Speciális elméleti és módszertani felkészültsége révén hatékonyan segítse elő az
alapkészségek (írás, olvasás, számolás) elsajátítását az eltérő, lassúbb érési tempójú
gyermekeknél.
2. Közreműködik a szakvéleményekben előírt rehabilitációs foglalkozások
megtartásában.
3. A BTM-mel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása, egyéni vagy kiscsoportos
formában.
4. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (nem organikus SNI) gyermekek
iskolai ellátásának segítése.
5. Segítségnyújtás a tanuló neveléséhez, oktatásához, ha adottsága, fejlettsége,
képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja.
6. Habilitációs, rehabilitációs szemléletet képvisel, sérülésspecifikus módszertani
eljárásokat alkalmaz.
7. Konzultációkat, esetmegbeszéléseket tart.
8. Értékeli a gyermekek és tanulók fejlődését.
9. Vezeti az egyéni fejlesztési terveket, elvégzi a hozzá kapcsolódó összes
adminisztrációs teendőt.
10. Adminisztratív munka keretében ellátja a forgalmi napló vezetését, egyéni lapon
rögzíti a gyermekek megjelenését, feljegyzéseket vezet a foglalkozások tartalmáról.
11. Félévente beszámolási kötelezettséggel tartozik az intézmény vezetője felé.
12. Kötelező óraszámon kívüli munkaidejét kapcsolattartásra, szakmai dokumentációra,
felkészülésre, továbbképzésre használja.
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Munkaköri leírás
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős részére

Feladatköri kötelességek
1. Tájékoztatja az iskola tanulóit és a szülőket arról, hogy milyen problémákkal, hol és
milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen
gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.
2. Az iskolában jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb
intézmények
(gyermekjóléti
szolgálat,
nevelési
tanácsadó,
drogambulancia, ifjúsági lelkisegély, stb.) címét, telefonszámát.
3. Az osztályfőnökkel közösen feltárja az indokolatlan hiányzások okait, segíti a
megelőzést.
4. Ellátja az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, eleget
tesz a törvényben előírt jelentési kötelezettségnek.
5. Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem
szüntethető, veszélyeztető tényező esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.
6. Feltárja a gyermek fejlődését veszélyeztető körülményeket, segíti azok
megelőzésében, megszüntetésében.
7. Kapcsolatot tart az egészségügyi szolgáltató intézményekkel (védőnői szolgálat,
háziorvos, iskolaorvos, ÁNTSZ).
8. Jelzési kötelezettsége van a gyermekjóléti szolgálat felé, amennyiben az iskolában
iskolai eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani.
9. Gyermek- és ifjúságvédelmi kérdésekben tanácsot ad a tanulóknak, szülőknek és a
pedagógusoknak.
10. Minden esetben a gyermekek érdekeit képviseli. A veszélyeztetett és hátrányos
helyzetű gyermekekkel kapcsolatban különösen feladata, hogy:
- Felmérje a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekeket az
osztályfőnökök közreműködésével.
- Nyilvántartásba vegye őket.
- Mérlegelje a veszélyeztetettség, illetve a hátrányos helyzet típusát és
súlyosságát. Ez alapján javaslatot tegyen a további teendőkre, egyeztessen a
gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekvédelmi koordinátorral.
11. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
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Munkaköri leírás
Iskolatitkár részére

Cél
Az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése
Feladatköri kötelességek
1. Segíti az iskolavezetés és a pedagógusok adminisztratív munkáját.
2. Vezeti a dolgozók és a tanulók nyilvántartását, személyi anyagát.
3. Vezeti a tanulók érkezésére és távozására vonatkozó adminisztrációt.
4. A 8. osztályos tanulók továbbtanulási anyagát összegyűjti és továbbítja.
5. Kezeli az anyakönyveket, nyilvántartásokat, kiadja a bizonyítvány másodlatokat,
iskolalátogatási igazolásokat.
6. Nyilvántartja, kezeli a diákigazolványok megrendelésével kapcsolatos adminisztrációt.
7. Kezeli a tanulók balesetbiztosítását.
8. Kezeli a postát.
9. Az igazgató intézkedése alapján részt vállal a nyári ügyeletben.
10. Gondoskodik az iskolai ügyiratok iktatásáról, megőrzéséről. Beszerzi a szükséges
nyomtatványokat.
11. Együttműködik a gazdaságvezetővel, igazgatóhelyettessel és a gazdasági
ügyintézővel, mindenben segíti az iskolában folyó nevelő-oktató munkát.
12. Az intézmény dolgozóival jó munkatársi kapcsolatot alakít ki.
13. Az intézmény összes dolgozójának szabadságát nyilvántartja.
14. Tanulmányozza a megjelenő törvényeket, rendeleteket és munkája során alkalmazza
azokat.
15. Ellátja a levelezési, gépelési, fénymásolási teendőket, jegyzőkönyvet vezet.
16. Elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel az intézményvezető és az
igazgatóhelyettes megbízza.
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Munkaköri leírás
Gazdaságvezető részére
A munkakör célja
Az Egri Főegyházmegye által megállapított költségvetés alapján ellátja az önálló
gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
Feladatait önálló munkával - a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett - végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• A munkavégzése során betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat,
előírásokat.
Feladatköri kötelességek
• Az intézményen kívül közvetlen kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az
egyházmegye fenntartásába tartozó intézmények gazdaságvezetőivel, a hivatalokkal,
szállítók, szolgáltatók ügyintézőivel.
• Az intézményen belül szintén közvetlen kapcsolatot tart a munkáját irányító igazgatóval,
a technikai dolgozókkal, az intézmény helyettes vezetőivel.
• A meglévő, gazdálkodással összefüggő belső szabályzatokat - a bizonylati, a számviteli
szabályzatot, a számlarendet, a pénzkezelési, a leltározási és selejtezési szabályzatot - ha
szükséges aktualizálja, és elfogadtatja az intézmény vezetőjével, továbbá folyamatosan
figyelemmel kíséri a munkájához szükséges jogszabályi változásokat.
• Aktívan közreműködik az intézmény igazgatójával közösen a költségvetési tervek
elkészítésében, a nagy- és kisberuházások tervezésében.
• Határidőre elkészíti és elektronikusan, illetve papír alapon továbbítja az intézmény
Fenntartója részére az Egyházmegye által előírt valamennyi gazdálkodással kapcsolatos
jelentést, beszámolót, igénylést.
• Közreműködik a normatíva igénylések összeállításában, valamint azok elszámolásában, a
könyvvizsgálati, adóhatósági, intézményi ellenőrzéshez szükséges valamennyi
iratanyagot összeállítja.
• Elvégzi a dolgozók bérszámfejtését, elkészíti és gondoskodik az előírt határidőre történő,
megfelelő hivatalokhoz történő bevallások, beszámolók eljuttatásáról.
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a pénzeszközök alakulását, és gondoskodik azok
zavartalan működésének biztosításáról.
• Az intézmény állagának, a benne található eszközök megóvásával kapcsolatos
karbantartási feladatok szükségességét a karbantartóval közösen felméri, az azokhoz
szükséges anyagok beszerzését jóváhagyja.
• Elvégzi naprakészen a könyvelési feladatokat, gondoskodik a jogosan beérkeztetett
számlák utalványoztatásáról, ellenjegyzéséről, adók, munkabérek határidőben történő
banki utalásáról,és az utalásokhoz szükséges pénzfedezetet folyamatosan ellenőrzi,és
biztosítja az intézmény Fenntartóján keresztül .
• Folyamatosan figyelemmel kíséri az elfogadott költségvetési terv és a ténylegesen
felmerült kiadások és bevételek alakulását.
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Megszervezi, és időszakosan ellenőrzi valamennyi technikai besorolású munkavállaló
munkavégzési folyamatát, kialakítja munkarendjüket, összeállítja munkaköri leírásukat,
szükség esetén megbeszélik a napi, időszakosan és rendkívül adódó elvégzendő
munkákat a takarító, karbantartó, konyhai személyzettel.
Szoros kapcsolatot tart a gazdasági ügyintézővel, az általa önállóan végzendő
munkafolyamatokat időszakosan ellenőrzi.
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Munkaköri leírás
Gazdasági ügyintéző részére
A munkakör célja
Az Egri Főegyházmegye által megállapított költségvetése alapján segítő közreműködő az
önálló gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában.
Feladatait önálló munkával - a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos
jogszabályok előírásai szerint, az intézmény gazdasági vezetőjének felelőssége mellett végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• A munkavégzése során betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat,
előírásokat.
Feladatköri kötelességek
• Az intézményen kívül közvetlen kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával, az
egyházmegye fenntartásába tartozó intézmények gazdasági ügyintézőivel, a hivatalokkal,
szállítók, szolgáltatók ügyintézőivel.
• Az intézményen belül szintén közvetlen kapcsolatot tart a munkáját irányító gazdasági
vezetővel, a technikai dolgozókkal, az intézmény helyettes vezetőivel.
• Feltölti a házipénztár pénzkészletet a pénzkezelési szabályzat szerinti összegre a
számlavezető bankból. Tizenöt naponta pénztárzárlatot tart, ügyelve a jóváhagyott
készpénz összegére (a többletet befizeti az intézményi számlára).
• Csak a jogosult részére teljesít kifizetést, a jegyzéket aláíratja (más személy esetében
csak meghatalmazásra teljesít), a kifizetéseket a jegyzéken az intézmény igazgatója
igazolja. A pénzt úgy kell átadni, hogy az átvevő az összeget ellenőrizni tudja.
• Pénzátvételt, kifizetést csak szabályos pénztári okmányok alapján teljesít. A bizonylatokat
köteles megvizsgálni, a pénzt megszámolja, az összeget közli. Az igazoló bizonylatot a
befizetőnek átadja, a visszajáró összeget leszámolja, az átvételt aláírással igazolja, és a
befizetővel igazoltatja.
• A bevételi és a kiadási pénztárbizonylat a program által biztosított, a nyomtatott
példányokat a megfelelő helyre fűzi le, egy bizonylatra csak egy tétel kerülhet, az
egyszerű ellenőrizhetőség érdekében.
• Ellátja a pénzkezelés feladatait: a pénztár előírás szerinti átvételét, a rábízott értékek
kezelését, az értékek megőrzését és az előírt nyilvántartások vezetését.
• Az elszámolásra kiadott pénzösszegeket (beszerzési, kiküldetési, üzemanyag előleg,
tanfolyami költség stb.) szabályosan átveteti és nyilvántartja.
• Pénztárnaplót nyomtat 15-én és a hónap utolsó napján a házipénztárról, melyen
rögzített a bevételek és kiadások tárgyidőszaki részösszege, a pénztári nyilvántartás
szerinti egyenleget pénztárzárlatkor a pénztárnapló és a tényleges állapotot összeveti,
megállapítja.
• Készpénzállományt címletenként, a pénztárnapló egyenlegét egyezteti, aláírásával
igazolja.
• Elkészíti az év végi házipénztári leltározás jegyzőkönyvét (pénzkészlet, értékcikkek,
nyomtatványok).
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A meglévő, gazdálkodással összefüggő belső szabályzatokat - a bizonylati, a számviteli
szabályzatot, a számlarendet, a pénzkezelési, a leltározási és selejtezési szabályzatot a
gazdasági vezetővel együtt átvizsgálják, ha szükséges segít azok aktualizálásában.
Gyermekvédelmi támogatásban részesülőket, nagycsaládosokat, tartósan beteg
gyermekeket nyilvántartja a begyűjtött dokumentumokat megőrzi.
HCCP dokumentációk kezelését figyelemmel kíséri.
Elszámolásra kiadott pénzeket nyilvántartja, vezeti.
Étkezéssel kapcsolatos valamennyi feladatot ellátja: beszerzés, díjbeszedés, kifizetések
teljesítése lebonyolítás megszervezés, munkavégzés ellenőrzése (pl.: higiénia),
szolgáltatói szerződések.
Leltározás megszervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében aktívan közreműködik.
Kapcsolatot tart a hivatalokkal, szállítókkal, ügyfelekkel, figyelemmel kíséri a
tisztítószerkészletet.
A menzaprogramot önállóan kezeli, számlákat nyomtat, segít a kimenő számlák könyvelő
programba történő rögzítésében.
Szoros kapcsolatot tart a gazdaságvezetővel, az általa önállóan végzendő
munkafolyamatokról (étkezés: beszerzés megrendelés, díjbeszedés, kifizetések
teljesítése lebonyolítás megszervezés, munkavégzés ellenőrzése (pl.: higiénia),
szolgáltatói szerződések, tisztítószerek beszerzése) tájékoztatást nyújt.
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Munkaköri leírás
Iskolai segéderő (nem pedagógus végzettséggel) részére

Cél: Az iskolai adminisztrációs munka és a pedagógusok munkájának segítése.
Intézményen belül és intézmények között küldeményeket, leveleket kézbesít, kisebb
csomagokat szállít, olyan kisegítő feladatokat lát el, mely általában az adminisztratív
tevékenységekhez társul.

Feladatköri kötelességek
1. Közreműködik az adminisztrációs teendők ellátásában.
2. Gondoskodik a rábízott küldemények, értékek biztonságos őrzéséről.
3. Kézbesíti a küldeményeket (pl. postai úton, személyes kézbesítéssel) a megadott
helyre.
• felelős a rábízott küldemények megőrzéséért, iskolán belüli és külső továbbításáért;
• munkáját az iskolatitkár útmutatása és irányítása szerint végzi;
• felelős a kézbesítőkönyv megőrzéséért;
feladata:
a küldemények kézbesítése;
a kézbesítő könyv aláíratása a címzettel
4. Eleget tesz elszámolási kötelezettségeinek.
5. Betegség esetén elkíséri a tanulókat az orvosi rendelőbe.
6. Besegít azon feladatok ellátásába, amelyekkel vezetője megbízza (pl.: irodai anyagok,
irattár rendezése).
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Munkaköri leírás
karbantartó részére
A munkakör célja
Az iskola épületében felmerülő - szakipari munkát nem igénylő karbantartási feladatok
ellátása, az épület és a berendezések állagának folyamatos ellenőrzése, hibaelhárítás, a
munka és balesetvédelmi szabályok megtartása mellett.
Feladatköri kötelességek
• A szakipari munkát nem igénylő kisebb javítások elvégzése.
• A készülékek, gépek, berendezések felügyelete, szakszerű használata, rendben tartása.
• A kerti gépek rendben tartása. Szükség szerint anyagbeszerzés.
• A zárak, nyílászárók, vízcsapok kisebb javítása, szükség esetén cseréje.
• Padok, székek, asztalok, szekrények kisebb javítása, csavarok pótlása, hegesztés.
• Táblák, tablóképek, dekorációs anyagok, faliújság, karnisok, szemléltető eszközök
készítése, elhelyezése.
• Izzók, fénycsövek, csavaros biztosítékok, világítótestek buráinak cseréje villamos
berendezések állapotának ellenőrzése.
• Az épületek eresz- és csatornarendszerének javítása, szükség esetén cseréje. Az
intézmény külső területének tisztántartása, nyáron az udvar, park, rendben tartása,
szükség szerint füves területek kaszálása, nyírása, télen a hó eltakarítása.
• A nyári szünidei nagytakarítás idején az intézményben tartózkodik, figyelemmel kíséri a
munkálatokat.
• Az időszakosan tartandó rendezvények előkészítésében illetve utómunkában
közreműködik.
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Munkaköri leírás
kisegítő részére
A munkakör célja
A intézmény tisztán tartása, a nevelési-oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett környezet
biztosítása.
• Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• A munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok megtartása mellett.
Napi takarítási feladatok:
• munkaterületének (tantermek, oktató-nevelőmunka helyszínei) felseprése, felmosása
tisztítószeres vízzel,
• munkaterülete valamennyi bútorzatának, berendezésének tisztántartása,
ablakpárkány portalanítása
• szemét összeszedése, a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,
• lábtörlők, szőnyegek tisztántartása.
• az ajtók tisztítószeres vízzel történő lemosása
• villanykapcsolók, dugaljak takarítása
Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
• az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,
• függönyök, terítők, egyéb textíliák mosása, vasalása,
• fűtőtestek tisztítása,
• a téli, tavaszi és nyári szünetben nagytakarítást végez, elvégzi folyosóterületének
súrolását, a falburkolók súrolását, lambéria lemosását
• a nagytakarítások időszakában – a többi takarítóval közösen – a gazdasági vezető
utasítása szerint az egész épületben elvégzi az ablakok tisztítását
• a nagytakarítások alkalmával – a gazdasági vezető utasítása szerint – a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak
Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok:
• a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,
• gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a szappan pótlásáról,
• a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is,
• a mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.
Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok:
• az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett
munkaterület soron kívüli takarítását,
• a rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszínei rendjének eredeti
visszaállításában.
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Egyéb feladatok:
• köteles előre jelezni a takarítási feladatihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,
• felelős a számára havonta kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, és gazdaságos felhasználásért, különös figyelemmel arra,
hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
• köteles értesíteni az intézményvezetőt vagy a gazdasági vezetőt, ha munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel,
• ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat,
gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.
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Munkaköri leírás
kisegítő-portás részére
A munkakör célja
A intézmény tisztán tartása, a nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő, rendezett
biztonságos környezet biztosítása.
• Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• A munkavégzése során betartja a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat,
előírásokat.
Feladatköri kötelességek
• Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát.
• Az épület és terület őrzése - fellép az illetéktelen betolakodók és rongálók ellen.
• Portaszolgálat ellátása, a személyforgalom ellenőrzése, gyermek értesítése szülők
érkezéséről, a portáról kiindulva.
• Az intézmény beléptetési, benntartózkodási rendjének betartása, betartatása minden
esetben tisztelettudó, kulturált formában.
• Az intézmény területének többszöri körbejárása (naponta). Szabálytalanság észlelése
esetén a felettes, illetve szükség esetén a hatóság értesítése.
• Gondoskodik arról, hogy az iskola területén illetéktelenek ne tartózkodjanak.
• A talált tárgyakat megőrzi, jogos tulajdonosának átadja.
• Gondoskodik az iskola épületének külső lépcsőfeljáró tisztántartásáról, havazás esetén
hó eltakarításáról.
• Gondoskodik a portásfülke, illetve a szélfogó tisztántartásáról, a szennyfogó szőnyeg
takarításáról.
• Bekapcsolódik a karbantartási feladatok elvégzésébe, különös tekintettel az iskolai
szünetek alatt.
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Munkaköri leírás
konyhai dolgozó részére
A munkakör célja
A melegítő-tálaló konyha tisztán tartása, a nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő,
rendezett környezet biztosítása.
• Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• Munkáját a munka-és balesetvédelmi szabályok megtartása mellett köteles végezni.
Feladatköri kötelességek
• Az intézményben található melegítő-tálaló konyhában munkaterületének (fogadó,
badellamosó, előkészítő, folyosó, öltöző helyszínei) felseprése, felmosása
tisztítószeres vízzel,
• munkaterülete valamennyi bútorzatának, berendezésének vegyszeres tisztántartása,
ablakpárkány portalanítása
• szemét összeszedése, a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,
• reggeli tea elkészítése,
• közreműködik a tejtermékek szétosztásában osztályonkénti bontásban,
• közreműködik a gyümölcsprogram keretében érkező gyümölcsök szétosztásában,
osztályonkénti bontásban
• közreműködik az uzsonna elkészítésében, kiosztásában napközis csoportonkénti
bontásnak megfelelően,
• ismeri és betartja a HACCP szabályzatot, ennek keretében elvégzi a papírmunkát a
HACCP ben előírtak szerint,
• ellenőrzi az ételekkel kapcsolatos valamennyi feladatot a HACCP -ben előírtak szerint,
• kiosztja az ebédet a tanulók, felnőttek, kihordásos ebédelők részére,
• az ebéd befejezése után elvégzi a badellák, tepsik, inkubátorok mosogatását, felsöpri,
vegyszeres vízzel felmossa a fogadó részt, badellamosó helyiséget, az előkészítő
helyiséget, asztalokat tisztántartja.
Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
• az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,
• függönyök, terítők, egyéb textíliák mosása, vasalása,
• fűtőtestek tisztítása,
• a téli, tavaszi és nyári szünetben nagytakarítást végez, elvégzi folyosóterületének
súrolását, a falburkolók súrolását, lambéria lemosását, a polcok, mosogatók,
edényzetek takarítását,
• a nagytakarítások időszakában – a gazdasági vezető utasítása szerint a
munkaterületéhez tartozó épületrészben elvégzi az ablakok tisztítását,
• a nagytakarítások alkalmával – a gazdasági vezető utasítása szerint – a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak.
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Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok:
megosztva havi bontásban a konyhai kisegítő kollégával
• a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,
• gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a szappan pótlásáról,
• a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is,
• a mosdót naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.
Egyéb feladatok:
• köteles előre jelezni a takarítási feladatihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,
• felelős a számára havonta kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, és gazdaságos felhasználásért, különös figyelemmel arra,
hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
• köteles értesíteni az intézményvezetőt vagy a gazdasági vezetőt, ha munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel,
• ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat,
gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.
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Munkaköri leírás
konyhai kisegítő részére
A munkakör célja
A melegítő-tálaló konyha tisztán tartása, a nevelési – oktatási feladatokhoz megfelelő,
rendezett környezet biztosítása.
• Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
• Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi alkalmazkodva az iskolában zajló oktatásinevelési munkához.
• Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési – oktatási jellegét,
ennek megfelelően teremt kapcsolatot a tanulókkal.
• Munkáját a munka-és balesetvédelmi szabályok megtartása mellett köteles végezni.
Feladatköri kötelességek
• Az intézményben található melegítő-tálaló konyhában munkaterületének (ebédlő,
folyosó, öltöző helyszínei) felseprése, felmosása tisztítószeres vízzel,
• munkaterülete valamennyi bútorzatának, berendezésének vegyszeres tisztántartása,
ablakpárkány portalanítása,
• szemét összeszedése, a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,
• közreműködik a tejtermékek szétosztásában, osztályonkénti bontásban,
• közreműködik a gyümölcsprogram keretében érkező gyümölcsök szétosztásában,
osztályonkénti bontásban,
• közreműködik az uzsonna elkészítésében, kiosztásában napközis csoportonkénti
bontásnak megfelelően,
• az ebédlőben az első terítésben segédkezik,
• a tányérokat, edényeket, ételmaradékokat összegyűjti, és az ételhulladék
elszállítására kijelölt helyre kihelyezi,
• folyamatosan elvégzi a gépi és kézi mosogatást az ebéd időtartama alatt, és az ebéd
befejeztével,
• az előírások betartása mellett elvégzi a mosogatás befejezése után a mosogatógép
karbantartását,
• az ebéd befejezése után a mosogatógép helyiségét, az ebédlő részt felsöpri,
vegyszeres vízzel felmossa, az asztalokat lemossa, az ablakpárkányt portalantja,
• ismeri és betartja a HACCP szabályzatát, munkáját aszerint végzi.
Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
• az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,
• függönyök, terítők, egyéb textíliák mosása, vasalása,
• fűtőtestek tisztítása,
• a téli, tavaszi és nyári szünetben nagytakarítást végez, elvégzi folyosóterületének
súrolását, a falburkolók súrolását, lambéria lemosását,
• a nagytakarítások időszakában – a gazdasági vezető utasítása szerint a
munkaterületéhez tartozó épületrészben elvégzi az ablakok tisztítását,
• a nagytakarítások alkalmával – a gazdasági vezető utasítása szerint – a szokásosnál
alaposabban elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyek napi munkájához tartoznak.
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Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok
megosztva havi bontásban
• a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,
• gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról, a szappan pótlásáról,
• a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel, ha kell naponta többször is,
• a mosdót naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.
Egyéb feladatok:
• köteles előre jelezni a takarítási feladatihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,
• felelős a számára havonta kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért,és gazdaságos felhasználásért, különös figyelemmel arra,
hogy a tanulókra veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek
hozzáférhetőek,
• köteles értesíteni az intézményvezetőt vagy a gazdasági vezetőt, ha munkaterületén
karbantartást igénylő állapotot észlel,
• ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi előírásokat,
gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.
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2. SZ. MELLÉKLET
IRATTÁRI TERV
Irattári tételszám; Ügykör megnevezése
Őrzési idő (év)
I. Vezetési, igazgatási és személyi ügyek
1. Intézménylétesítés, alapító okiratok, tevékenység változása, átszervezés, fejlesztés
Nem selejtezhető
2. Beszámolók, jelentések, munkatervek (intézményi)
Nem selejtezhető
3. Iktatókönyvek, iratselejtezési jegyzőkönyvek
Nem selejtezhető
4. Személyzeti, bér- és munkaügy
50 év
5. Munkavédelem, tűzvédelem, balesetvédelem, baleseti jegyzőkönyvek
10 év
6. Fenntartói irányítás
10 év
7. Szakmai ellenőrzés
10 év
8. Megállapodások, bírósági, államigazgatási ügyek
10 év
9. Belső szabályzatok
10 év
10. Polgári védelem
10 év
11. Munkatervek, jelentések, statisztikák
5 év
12. Belső ügyviteli segédkönyvek (étkeztető könyv, postakönyv, stb.)
5 év
13. Hírlap-, folyóirat-, és könyvrendelés
2 év
14. Kollektív szerződés
Nem selejtezhető
15. Külföldi kapcsolatok bonyolítása
5 év
16. Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések
5 év
17. Külső szervek ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói vizsgálatok, szakfelügyeleti vizsgálatok
Nem selejtezhető
18. Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása
5 év
19. Üzemi Bizottság ügyei
Nem selejtezhető

88

20. Munka- és szakmai értekezleti jegyzőkönyvek
5 év
21. Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus programleírások,
programrendszerek, védelemszabályozás, stb.)
Nem selejtezhető
22. Szakhatósági állásfoglalások, vélemények, nyilatkozatok
2 év
23. Alapítványokkal kapcsolatos ügyek
Nem selejtezhető
24. Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók
2 év
25. Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer célmeghatározása, teljesítményértékelés
iratai
Nem selejtezhető
26. Panaszügyek
5 év
II. Nevelési - oktatási ügyek
27. Nevelési - oktatási kísérletek, újítások
10 év
28. Törzslapok, póttörzslapok, beírási naplók
Nem selejtezhető
29. Nevelési és pedagógiai program
Nem selejtezhető
30. Gyermekek szakértői vizsgálata, szakvélemény
5 év
31. Iskolai felvételi eljárás szervezése
2 év
32. Tanköteles és képzésköteles tanulók nyilvántartása (beírási naplók)
Nem selejtezhető
33. Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek
5 év
34. Pedagógus igazolvány ügyek
2 év
35. Felvétel, átvétel
20 év
36. Tanulói fegyelmi és kártérítési ügyek ű
5 év
37. Naplók
5 év
38. Diákönkormányzat szervezése, működése
5 év
39. Pedagógiai szakszolgáltatás
5 év
40. Szülői szervezet működése
5 év
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41. Szaktanácsadói, szakértői vélemények, javaslatok és ajánlások
5 év
42. Gyakorlati képzés szervezése
5 év
43. Vizsgajegyzőkönyvek
5 év
44. Tantárgyfelosztás
5 év
45. Gyermek- és ifjúságvédelem
3 év
46. Tanulók dolgozatai, témazárói, vizsgadolgozatai
1 év
47. Alapvizsga, érettségi vizsga, szakmai vizsga dolgozatai
2 év
III. Gazdasági ügyek
48. Ingatlan - nyilvántartás, kezelés, fenntartás, épülettervrajzok, helyszínrajzok,
használatbavételi engedélyek
Nem selejtezhető
49. Társadalombiztosítás
50 év
50. Leltár, állóeszköz - nyilvántartás, vagyonnyilvántartás, selejtezés
10 év
51. Éves költségvetés, költségvetési beszámolók, könyvelési bizonylatok
5 év
52. A tanműhely üzemeltetése
5 év
53. A gyermekek, tanulók ellátása, juttatásai, térítési díjak
5 év
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